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முன்னுணர

நவளிநனாட்டுப் பயணைம், அரிய நலவனாய்ப்பு. அத 

எனக்குக் கிட்டிற்று. வசெனாவியத் ஒன்றியத்தக்கு 

இரு முணறயும். பிரிட்டனுக்கு இரு முணறயும், 

அநமரிக்கனாவிற்கு ஒரு முணறயும் நசென்று வரும் 

வனாய்ப்பிணனப் நபற்வறன். அந்நனாடுகளில 

என்ணனக் கவரந்தணவ பலை.

நனான் கண்ட, வகட்டவற்றில சிலைவற்ணதயனாவத 

எழுதி ணவக்க, 'செத்திய கங்ணக'யின் ஆசிரியரும் 

என் நண்பருமனான திரு பகிரதன் அவரகளின் 

அன்பு அணழப்புத் தூண்டிற்று. 'அங்கும் இங்கும்'

என்ற தணலைப்பில அவற்ணற அவர 'செத்திய 

கங்ணக'யில நவளியிட்டனார. ஆகவவ அவருக்கு 

என் முதல நன்றி.



இக்கட்டுணரத் நதனாகுப்ணப நூல வடிவில 

நவளியிட முன்வந்த நியூ நசெஞ்சுசி 

நூலைகத்தனாருக்கு என் உளமனாரந்த நன்றி.

இந்நூணலை நவளியிட அனுமதி தந்த இந்திய 

ஆட்சிக்கும் நன்றியுணடவயன். இதில வரும் 

கருத்தக்கள் என்னுணடயணவ. 

அரசினருணடயணவ அலலை. அவற்றிற்கு நனாவன 

நபனாறுப்பு. அணவ எவ்விதத்திலம் இந்திய 

ஆட்சிணயச் செனாரனா. நசென்ணனப் பலகணலைக் 

கழகத்தில கலலூரிக் கலவி நிணலையில தமிழுக்கு 

முதன் முதலைனாக இடம் வதடித் தந்தவரும், 

நசென்ணன நகரில எலலைனா செமயத்தனாரும் வசெரந்த 

நகனாண்டனாடும் தமிழ்த் திருநனாளனாகப் நபனாங்கல 

விழனாணவ நடத்திக் கனாட்டியவரும், எனக்கு 

நலலைனாசிரியரனாயிருந்த தமிழ்ப் பற்ணற 



ஊட்டியவருமனான கனா.நமசிவனாய முதலியனார 

அவரகளின் நிணனவுக்கு இணத என் நன்றியின் 

அறிகுறியனாகக் கனாணிக்ணகயனாக்குகிவறன்.

புத திலலி,                நந. த. சுந்தரவடிவவல           

19-3-1968



பதிப்புணர

திரு. நந. த. சுந்தரவடிவவல அவரகள் வசெனாவியத்

ரஷ்யனாவிலம், ஐவரனாப்பிய நனாடுகளிலம் சுற்றுப் 

பயணைம் நசெய்த வபனாத தமக்கு ஏற்பட்ட 

அனுபவங்கணள இந்நூலில விவரித்தள்ளனார. 

சிறந்த கலவி அதிகனாரியனான அன்னனார, 

வசெனாவியத்த ஒன்றியத்தின் 

முன்வனற்றங்கணளயும். அம்மக்களின் 

வனாழ்க்ணக முணறகணளயும் வியந்த 

பனாரனாட்டுகின்றனார. வமலம் வசெனாவியத் மக்களுக்கு

அந்நனாட்டில எவ்வனாறு கலவி 

பயிற்றுவிக்கப்படுகிறத; விஞ்ஞனான, நதனாழில 

நுட்பக் கலவிணய எவ்வனாறு செனாதனாரணை மக்களும் 

பயின்று பட்டம் நபற்று முன்வனற முடிகிறத ; 

உலைகின் நபரும் நூலைகங்களுள் ஒன்றனான 



நலைனின் நூலைகத்தின் நணடமுணறச் சிறப்புகள் 

எவ்வனாறு வியத்தகு முணறயில அணமந்தள்ளன 

என்பன வபனான்ற விவரங்கணள இந்நூலில 

ஆசிரியர தமக்வக உரிய தமிழ் தணடயில 

விவரித்தள்ளனார. தமிழில, பயணை நூல 

வரிணசெவயனாடு இடம் நபறக் கூடிய இந்நூணலை 

நவளியிட அனுமதியளித்த ஆசிரியரக்கு எமத 

நன்றி உரியத.

                                                     -பதிப்பகத்தனார.

                                                                                             



1. விஞ்ஞனான விவசெனாயம்

நனான் மனாணைவனனாக இருந்த வபனாத பனாரதியனாரின் 

"புதிய ருஷியனா" என்னும் கவிணத என்ணனக் 

கவரந்தத.

"குடிமக்கள் நசெனான்னபடி குடிவனாழ்வு

வமன்ணமயுறக் குடிணம நீதி

கதிநயனான்றி நலைழுந்தத பனார; குடியரநசென்

றுலைகறியக் கூறி விட்டனார ;

அடிணமக்குத் தணளயிலணலை யனாருமிப்வபனா

தடிணமயிலணலை அறிக என்றனார;"

என்னும் அடிகள் எப்வபனாதம் என் நசெவிகளில 

ஒலித்தக்நகனாண்வடயிருந்தன. பின்னர, நலைனின் 

எழுதிய நூலகணளக் கற்றவபனாத, என்ணறக்கனாவத



ஒரு நனாள், அடிணமத்தணளகணள அறித்நதறிந்த, 

புரட்சி நணடவபனாடும், வசெனாவியத் ஒன்றியத்ணதக் 

கனாணை வவண்டுநமன்னும் அவனா பிறந்தத. 1961 

ஆம் ஆண்டின் இந்திய-வசெனாவியத் கலைனாசெனார 

பரிமனாற்றத்திட்டம், என் அவனா நிணறவவற வழி 

வகுத்தத.

1961  ஆம்  ஆண்டு  நசெப்டம்பர  திங்களில

வசெனாவியத் ஒன்றியம் நசெலலம் வபறு நபற்வறன்.

வசெனாவியத்  ஒன்றியத்தில  நனான்  பனாரத்த  முதல

நகரம்  தனாஷ்கண்ட்.  உஸ்நபக்கிஸ்தனான்

குடியரசின் தணலைநகரனாகிய இந்நகணரயும் இணதச்

சுற்றி யுள்ள  சிலை  இடங்கணளயும்  எனக்கும்

என்னுடன்  வந்த  கலவியனாளர  இருவரக்கும்

கனாட்டினர.

அரசினருக்குச்  நசெனாந்தமனான

கூட்டுப்பண்ணணை ஒன்ணற நனாங்கள் பனாரத்வதனாம்.



அத  நகருக்கு  நவளிவய  சிலை  கிவலைனா  மீட்டர

தூரத்தில  இருந்தத.  அப்பண்ணணை  பலை  ஆயிரம்

ஏக்கர  பரப்ணப  உணடயத.  ஒரு  பக்கத்தில

கண்ணுக்நகட்டும்  தூரம்  பருத்தி  நிலைம்;

மற்நறனாரு  பக்கம்  தனானியம்  விணளந்த  பூமி,

வவநறனாரு  பக்கம்  பனாரத்தனால,  கனாய்கறித்

வதனாட்டம்  நீண்டு  அகன்று  கிடந்தத.

பழத்வதனாட்டமும் பரந்த கிடந்தத ஒருபுறம்.

நதனாணலைவிவலை  மணலைநயனான்று

நதன்பட்டத.  அதன்  வமலிருந்த

ஓடிக்நகனாண்டிருந்த  கனாட்டனாறுகணள

அணணைகட்டி,  வதக்கமனாக்கி.  (வனாய்க்கனாலகள்

நவட்டி,  இப்பண்ணணைணயப்  வபனால)

நூற்றுக்கணைக்கனான  பண்ணணைகளுக்குப்-நபரும்

பண்ணணைகளுக்குப்  பனாசென  வசெதி

நசெய்யப்பட்டிருப்பதனாக  எங்கள்  வழிகனாட்டி

விளக்கினனார.  இரஷியப்  புரட்சிக்கு  முன்பு,



இப்பண்ணணைகளிவலை  பலை,  வனானம்  பனாரத்த

பூமியனாக  இருந்தனவனாம்.  விணளச்செல  ’பட்டனா

பனாக்கிய’  மனாக  இருந்தத  மனாறி  இன்று

நிச்செயமனானதனாகிவிட்டத;

நிணறந்ததமனாகிவிட்டத.

ஆண்டுக்கு ஒரு முணற,  ஊரகள் பலைவற்ணற

மூழ்கடித்த  விட்டு,  புரண்வடனாடும்  இந்தியப்

வபரனாறுகணளயும்  பலை  இடங்களில

அணணையிட்டுத்  வதக்கினனால,  வறண்ட

பகுதிகணளயும்  வளமனான  பகுதிகளனாக்க

முடியனாதனா ?  மின்செனார  உற்பத்திணய  பலை  மடங்கு

நபருக்கிச்,  சிற்றுனார  வதனாறும்

இப்புத்நதனாளிணயயும்  புத்தனாற்றணலையும்

நகனாடுத்த,  மக்கணளச்  சிறு  நதனாழிலகளில

(குடிணசெத்நதனாழில  என்ற  வழக்ணக

விட்டுவிடுவத  நலலைத)  ஈடுபடுத்தி  விட்டனால,



திட்டங்களின்  பலைன்  பரவலைனாகி  விடனாதனா ?

இப்படி எண்ணி ஏங்கின எங்கள் உள்ளங்கள்.

பங்குச் செண்ணடயனால குடும்பப் பங்கனாளிகள்

பனாழனாவணத  வபனால,  இரனாச்சியங்களுக்கிணடயில

நிலைவும் தண்ணிர பங்குத் தகரனாறினனால,  நனாட்டின்

நீரவளத்தில நபரும் பகுதி வீணைனாக ஒடி, கடலில

கலைப்பதனா ?  இன்னும்  எத்தணன  கனாலைத்திற்கு

"நவண்நணைணய  ணவத்தக்  நகனாண்டு  நநய்க்கு

அழும்"  வபனாக்கு  என்று  பதறிவனனாம்.

இந்தியரகளனாகிய நனாங்கள் மூவரும் வகனாழி கூவி

நபனாழுத  விடியுமனா ?’  என்பத  பழ  நமனாழி.

அரசினர, ஊழியர ஏங்கிப், பதறிப் பயன் என்ன ?

அரசியல  நபரியவரகள்,  நபரிய

விவகனாரங்கணளத் தீரத்த ணவக்க வவண்டும்.

வசெனாவியத்  ஒன்றியம்  அணமந்த  பிறகு,

அங்குப்  நபரும்  அளவில  அணணைகட்டுதலம்,



வதக்கம்  அணமத்தலம்,  நீர  மின்செனார  உற்பததி

நசெய்தலம்  நடந்திருப்பதனாகப்  பின்னர

படித்தறிந்வதனாம்,  கூட்டுப்  பண்ணணைகளில

இயந்திரக்  கலைப்ணபகணளக்நகனாண்டு

உழுகிறனாரகள்.  இயந்திர  உதவியனால  தூற்றித்

தனானியங்கணளப்  பிரித்த  எடுக்கிறனாரகள்.

இப்படிப்பட்ட  நவீன  விஞ்ஞனான  விவசெனாயப்

பன்ணனணயக்  கண்ட  நனாங்கள்  வியந்வதனாம்.

நீங்கள் கண்டனாலம் வியப்பணடவீரகள்.

சிலை நனாள்களுக்குப் பின்,  தனாஷ்கண்டிலிருந்த

மனாஸ்வகனா  வபனாய்ச்  வசெரந்வதனாம்.  தனாஷ்கண்டில

நனாங்கள்  கவனிக்கனாத  ஒன்ணற  மனாஸ்வகனாவில

கவனிக்வதனாம்.  மனாஸ்வகனாவில  கலவிக்  கூடம்

ஒவ்நவனான்றிற்கும்  தனித்  தனியனாக  பரந்த

விணளயனாட்டு  ணமதனானம்  கிணடயனாத.  நபரு

நகரமனாணகயனால இட நநருக்கடி அதிகம். ஆகவவ

அவநகமனாக,  கலவிக்கூடத்வதனாடு  இணணைந்த



விணளயனாடுமிடம்  சிறிதனாக  இருக்கும்.

இந்நிணலைக்கு  என்ன  மனாற்று ?  பலை

கலவிக்கூடங்களுக்கும்  நபனாதவனாக,  இங்கும்

அங்கும்,  பரந்த  விணளயனாட்டு  ணமதனானங்கணள

ணவத்திருக்கிறனாரகள்.  இம்முணறணய

விளக்கியவபனாத,  இடநநருக்கடியின்

வலிணமணயத் நதளிவனாக உணைரந்வதனாம்.

இத்தணகய இட நநருக்கடியிலம் நதனாடக்க

நிணலைப்  பள்ளியில  கூட,  ஒரு  பக்கம்  மலைரப்

பூங்கனாவும்,  வவநறனாரு பக்கம்  கனாய்கறித்

வதனாட்டமும்  கனாட்சியளித்தன.  பள்ளிக்  கூடம்

கவரச்சிக்  கூடமனாகவும்  விளங்க

வவண்டுநமன்பத  வசெனாவியத்  மக்களின்

நகனாள்ணக.  எனவவ,  அழகிய  மலைரகள்  திணறந்த

வதனாட்டம் பள்ளிக்கூடத்தின் ஒரு பகுதி.



இடநநருக்கடியனான  நகரங்களில  இருக்கும்

கலவிக்கூடங்களில  கனாய்கறித்  வதனாட்டத்திற்கு

இடம் ஒதக்கியிருப்பத செரியனா ? வவறு வணகயனாக

அவ்விடங்கணளப்  பயன்படுத்தவத

நலலைதலலைவனா?  கனாய்கறிகணளக்  கூட்டுப்

பண்ணணைகளில  எளிதனாகவும்  ஏரனாளமனாகவும்

பயிரிட்டுக்  நகனாள்ளலைனாவம.  நகரப்  பள்ளிகளில

நகனாஞ்செம்  நகனாஞ்செம்  பயிரிட்டனா  பசியனாறப்

வபனாகிறத ?  இத்தணகய  ஐயங்கள்  எழுந்தன

எங்களுக்கு.  இரண்நடனாரு  நனாள்களுக்குப்பின்

பலை பள்ளிகளிலம் இந்நிணலைணயக் கண்ட  பின்,

நமலலை  எங்கள்  ஐயங்கணள  நவளியிட்வடனாம்.

அவரகளிடமிருந்த நனாங்கள் நபற்ற விளக்கத்தின்

செனாரம் வருமனாறு :-

படிப்பனாளி  பனாட்டனாளியனாகவும்

வளரவவண்டும் ;  நதனாடக்கப்பள்ளிச்  சிறுவர

சிறுமிகளுக்கும்,  உயரநிணலைப்பள்ளி



இணளஞரகளுக்கும்  கனாணளயரகளுக்கும்  ஆக்கப்

பணியும்  நகனாடுக்கவவண்டும்.  அவரகளுக்குப்

படிக்க நூலகணளயும்,  வகட்கப் பனாடங்கணளயும்,

வபனாடக் கணைக்குகணளயும் மட்டும்;  நகனாடுப்பத

முழுணம  நபற்ற  கலவியனாகனாத.  நலலை  முழுக்

கலவியனானத.  வளரும்  பருவத்தினர,  ஏற்ற

ணகத்நதனாழிலகளில,  நசெயல  திட்டங்களில,

முணறயனாக  ஈடுபடவும்  வனாய்ப்பளிக்கி

வவண்டும்.

வதனாட்டப் பயிர,  பிற ணக வவணலைகணளவிட

அதி  திருப்திணயக்  நகனாடுக்கக்கூடியத ;

சிறுபிள்ணளகள்கூட  எளிதனாக  ஈடுபடக்கூடியத;

எளிதனாக  நவற்றி  கனாணைக்கூடியத.  ஆகவவ,

நதனாடக்கநிணலை  வகுப்பு  மனாணைவரகளுக்குக்கூட

இத ஏற்றத.  எனவவ,  பரவலைனாக ஊக்கக்கூடியத.

வமல வகுப்புகளுக்குச் நசென்ற பிறகு,  புதப் புத

வவணலைகளி அக்கணறவயற்படும்  .



அந்நிணலைகளில,  மனாணைவரகளுக்குப்  பலவவறு

வவணலைகணளக் கற்க வனாய்ப்பளிக்கலைனாம்.  எலலைனா

நிணலைகளிலம்  முதல  நசெயல  திட்டமனாக,

கட்டனாயமனாகத்  வதனாட்டப்  பயிர  இருப்பத

ஏற்றத.

கனாய்கறித்  வதனாட்டம்  வபனாடுவதில

வகுப்புக்கு  வகுப்பு  வபனாட்டியும்,  சிலை

இடங்களில  பிரிவிற்குப்  பிரிவு  வபனாட்டியும்

ணவத்த,  கண்டுமுதணலை  அதிகப்படுத்த

ஊக்குவிக்கின்றன. வசெனாவியத் நனாட்டுப் பள்ளிகள்

பதினனாயிரக்கணைக்கனான  ஏக்கர  பரப்புள்ள

நபருங்கூட்டுப்  பண்ணனகளில  உணைவுப்

நபனாருள்கணளப்  பயிரிடுவவ  கனாடு  நின்று

விடனாமல,  பள்ளிக்கூடத்  வதனாட்டங்களிலம்

கனாய்கறிகணளப்  பயிரிடும்  வசெனாவியத்மக்களின்

நதனாணலை  வநனாக்ணகப்  பனாரனாட்டனாமலிருக்க

முடியுமனா ?  இம்முணறயனால  உணழப்பின்



உயரணவ எலவலைனாரும் உணைரவவதனாடு,  நசெயலின்

பயணனக்  கண்ணைனாரக்  கண்டு  நிணறவு

நகனாள்வவதனாடு.  இலைட்செனாதி  இலைட்செம்

கலவிக்கூடங்களில  கலவிவயனாடுகூட,

வகனாடிவகனாடி  கூணட  கனாய்கறிகணனப்  நபற்று

மகிழும் வனாய்ப்பும் கிணடக்கிறத.

சிலை  நனாள்கள்  நசென்றன.  தனாங்கள்  கீவ்

என்னும்  நகணரச்  வசெரந்வதனாம்.  அத  உக்ணரன்

குடியரசின்  தணலைநகரம்.  இயந்திரத்  நதனாழிற்

கூடங்களுக்குப்  நபயர  வபனானத  கீவ்.

அந்நகரிலம்,  இடம் நபனான்னினும் மணியினும்

விணலை  யுயரந்தத.  அத்தணகய  நகரின்  நகரின்

நடுவில  -  ஒரத்தில  அலலை-ஐம்பத  ஏக்கர

நிலைத்ணத  ஆரனாய்ச்சிப்  பண்ணணைக்கு

ஒதக்கியிருக்கிறனாரகள்.



அங்கு  ஆரனாய்ச்சி  நசெய்பவரகள்  யனார?

விஞ்ஞனான  விற்பன்னரகளனா?  அலலைர.

உழவுத்தணற  வமணதகளனா ?  அலலைர.  பின்  யனார,

அந்த ஆரனாய்ச்சியனாளரகள் ?

உயரநிணலைப்பள்ளி  மனாணைவ  மனாணைவிகள்

அங்கு ஆரனாய்ச்சி நடத்தினர. இன்றும் நடத்தவர.

அந்த  'இரண்டுங்நகட் டனான்கள்’,

சிறுபிள்ணளகளிட்ட  நவள்ளனாணம  வீடு  வந்த

வசெரந்ததனா?

நதனாட்டனால  தங்கமனாகக்  நகனாட்டக்கூடிய

நதனாழிற்கூடங்  களுக்கு  ஒதக்க  வவண்டிய

விணலையுயரந்த  நிலைத்ணத,  பள்ளிக்  கூட

இணளஞரகளுக்வக  ஒதக்கியிருப்பத

அறிவுணடணமயனா  என்ற  ஐயத்வதனாடு

அப்பண்ணணைக்குச்  நசென்வறனாம்.  பண்ணணை

முழுவணதயும்  சுற்றிக்  கனாட்டினனாரகள்.



நமதவனாகவவ,  மிகக்  கவனமனாகவவ  பனாரத்த

வந்வதனாம்.

ஒருபுறம் தனானியப்  பயிர  தரமனாக  இருந்தத.

மற்நறனாரு  புறம்  கனாய்கறிகள்  நன்றனாகப்

பயிரனாகியிருந்தன.  இன்நனனாரு  புறம்

பழத்வதனாட்டத்ணதப்  பனாரத்வதனாம்.  ஆப்பிளும்,

'பீச்'  பழங்களும்  கணைக்கின்றிக்  கனாய்த்தக்

குலங்கின.

ஆரனாய்ச்சிப்  பண்ணணையின்  உயரந்த

விணளச்செணலை  வியத்தநகனாண்வட,  பண்ணணை

இயக்குநரின்  அணறக்கு  வந்த  வசெரந்வதனாம்.

அங்வக கண்டத என்ன ?

இரண்நடனாரு  தட்டுகளில  பலைகனாரங்கள்

இருந்தன.  கனாப்பி  ஒரு  பக்கம்  மணைம்  வீசிக்

நகனாண்டிருந்தத.  பலை  தட்டுகளில  ஆப்பிள்கள்

கண்ணணைச்  சிமிட்டிக்  நகனாண்டி  ருந்தன.  கனாப்பி



செனாப்பிட,  நனாங்களும்  இயக்குநரும்

உட்கனாரந்வதனாம்.

"நனாங்கள்,  எங்கள்  இணடவிடனாத

ஆரனாய்ச்சியனால  பயிரிட்டுள்ள  பத்தப்  புதவணக

ஆப்பிள்கள்  உங்கள்  முன்  உள்ளன.  ஒவ்நவனாரு

தட்டிலம்  ஒவ்நவனாரு  வணக  ஆப்பிள்

இவ்வணககளில  எவ்வணகணயயும்  நீங்கள்

நவளியில  செந்ணதயில  வனாங்கமுடியனாத.  தயவு

நசெய்த  பத்தவணக  ஆப்பிள்  கணளயும்

செனாப்பிட்டுப் பனாருங்கள். எப்படி இருக்கிறநதன்று

கூறுங்கள்’’  என்று  வவண்டினனாரகள்,

பண்ணணைணயக்  கனாட்டி  விட்டு  அணழத்த  வந்த

மனாணைவிகள். பத்திவலை  சிறந்த  இரண்நடனாரு

வணக  ஆப்பிள்கணள  மட்டும்  நறுக்கிப்

பரிமனாறும்படி  வவண்டிவனனாம்.  அவரகள்

ஒப்பவிலணலை.  பத்தம்  புதவணக  மட்டுமலலை,

சிறந்த  வணகயுமனாகும்  என்று  அழுத்திக்



கூறினனாரகள்.  பத்தவணகயிலம்  ஒவ்நவனான்று

எடுத்த,  தண்டு  வபனாட்டு,  நனாலவரக்கும்  மிகுந்த

உற்செனாகத்தடன் பரிமனாறினனாரகள்.

அத்தணனணயயும் உண்வடனாம். அத்தணனயும்

இனிப்பனாக இருந்தன, நமதவனாக இருந்தன. அத

வணரயில  உணைரனாத  சுணவவயனாடு  இருந்தன.

ஆரனாய்ச்சியனாளரகள் கூற்று முற்றிலம் உண்ணம.



2. செமுதனாய ஒருணமப்பனாடு

கீவ் நகரத்த ஆரனாய்ச்சிப் பண்ணணையில 

எங்களுக்குப் பத்தப் புதவணக ஆப்பிள்கணளக் 

நகனாடுத்த அம்மனாணைவிகள் யனார? அவரகள் 

எங்கிருந்த வந்தவரகள்? அம்மனாணைவிகள், 

ஆரனாய்ச்சியனாளரகள், கட்டனாயத்தனால 

ஆரனாய்ச்சியில ஆழ்ந்தவரகள் அலலைர அவரகள். 

கசெப்வபனாடு ஆரனாய்ச்சி நசெய்பவரகளும் அலலைர. 

பணைத்திற்கனாகப் பண்ணணைக்கு வந்தவரகளும் 

அலலைர. விருப்வபனாடு புதப் பயிர இடுபவரகள்.

அந்நகரத்திலள்ள  பலை  உயரநிணலைப்

பள்ளிகளில இருந்த மனாணைவ மனாணைவிகள் அங்கு

வருவனாரகள்.  ஒவ்நவனாரு  பள்ளியும்,

பயிரத்நதனாழிலில  தனி  அக்கணற

உணடயவரகணள  மட்டும்  நபனாறுக்கி,  அங்கு



அனுப்பி ணவக்கும். அவரகள் தனித்தனியனாகவும்,

குழுக்களனாகவும்  இருந்த,  பயிரத்நதனாழில,

வதனாட்டத்  நதனாழில  ஆரனாய்ச்சிகளில

ஈடுபடுகிறனாரகள்.  அவற்றிகனான

வசெதிகநளலலைனாம்  அப்பண்ணனயில  உள்ளன

நசெலைவு  முழுவதம்  அரசினருணடயத.

ஆரவமுணடயவரகள்  மட்டும்,

செனாதனமுணடயிலலைனாமல,  தணிந்த ஆரனாய்வதனால

புதப்  புதச்  செனாதணனகணள  எட்டிப்

பிடிக்கிறனாரகள்.

எங்களுக்குக்  நகனாடுத்தத  வபனான்ற,  புதப்

பழவணககணளப்  பயிரனாக்கிக்  கனாட்டுகிறனாரகள்,

இத்தணகய  செனாதணனகணளக்  கனாட்டி,

வவளனாண்ணமக்  கலலூரிகளில

வசெரகிறனாரகள் நம்ணமப்வபனாலை,  எதிவலைனா  நபற்ற

மனாரக்குகணளக்  கனாட்டியலலை.  'வனாய்ச்செனாங்

நகனாள்ளிதனத்திற்கனாக'வுமலலை.  ஆகவவ,



வசெனாவியத்  நனாட்டில  செனாதித்தக்  கனாட்டும்  நசெயல

விஞ்ஞனானிகணளக்  கனாண்கிவறனாம்.

மதிப்நபண்கணளவய  கடவுளனாக்கி  விட்ட

நனாவமனா,  பட்டத்தின் வமல.  பட்டத்ணத அடுக்கிக்

கனாட்டும்  நசெனால  -  விஞ்ஞனானிகணளவய

நபறுகிவறனாம்.

செமதரமத்தில  வமணதகணள  வளரப்பதற்கு

வழிவயத  என்ற  ஐயம்,  'வமணதகள்’  என்று

தமக்குத்  தனாவம  பட்டம்  சூட்டிக்நகனாண்டுள்ள

பலைருக்கும்  எழுவதண்டு.  எனக்கும்

எழுந்ததண்டு.  எலலைனாரும்-எலலைனாருநமன்றனால

எலலைனாருவம,  செமனாளிக்கும்  நிணலைக்கும்  இறங்கி

வந்த  கலவித்  திட்டம்  அணமத்த,

நபனாதக்கலவிணய எலலைனாருக்கும் அளித்தவிட்டு

தனித்திறணம  உணடயவரகணள  அந்தந்தத்

தணறயில,  அதிகம் கற்க.  வமலம் வமலம் கற்க

அவரவர  வவகத்திற்கு  ஊக்குவதம்,  அதற்கனான



எலலைனா  வனாய்ப்புகணளயும்  வசெதிகணளயும்

தனாரனாளமனாகச்  நசெய்த  தருவதவம,

வமணதகணளயும்  அறிவு  மணலைகணளயும்

செனாதணனப்  நபரியவரகணளயும்  நபருக்குவதற்கு

வழி  என்பணத  உணைரந்வதனாம்;  எங்கள்  ஐயம்

அகன்றத.

வனாய்ப்புகள்  என்றதம்  அநமரிக்கக்  கலவி

முணறயில  கண்டத  நிணனவிற்கு  வருகிறத.

அந்நனாட்டில,  ஆதியில  அரசினனால,  உள்ளனாட்சி

மன்றங்களனால. ஊரனாட்சிகளனால கலவிக்கூடங்கள்

நதனாடங்கப்படவிலணலை.  இங்கும்  அங்கும்

நதனாடங்கப்பட்ட  கலவிக்கூடங்கள்-நலைளகீகக்

கலவிக்  கூடங்கள்-மதச்செணபகளின்  செனாரபில

நதனாடங்கப்பட்டன.  பின்னர  தனியனார  பலைர,

முடிந்தனால  தனித்தனியனாகவும்,  முடியனாத  வபனாத

பலைர  வசெரந்தம்,  கலவிக்கூடங்கணள

அணமத்தனர :  நடத்தினர.  இன்றும்



நடத்தகின்றனர.  நனாணளயும் நடத்தவர.  தனியனார

பள்ளிகளுக்கும்  கலலூரிகளுக்கும்  அரசினரின்

உதவி கிணடயனாத. அரசின் கலவி உதவி, அரசினர

கலவிக்கூடங்களுக்வக  விஞ்ஞனான

வளரச்சிக்நகன்று  மட்டும்  சிலை  ஆண்டு களனாக,

ஏவதனா  ஒரளவு  தனியனார  பள்ளிகளுக்கு

உதவுகிறனாரகள்.

தனியனார  கலவிக்கூடங்கணளவய

நம்பியிருப்பத,  எதிர  வீட்டுக்  கதணவ,  நம்

வீட்டுக்  கனாவலக்கு  நம்பியிருப்பத  வபனான்றத.

இந்நிணலையும்  உணைரச்சியும்  அந்நனாட்டில

உருவனாயின.  எனவவ  நபனாதத்  தணறயில

(உள்ளனாட்சிக்  கழகங்களின்  செனாரபில)

கலவிக்கூடங்கள்  எழுந்தன.  நதனாடக்க  நிணலை

கலவிக்கூடங்கவளனாடு நிற்கவிலணலை.  அவரகளத

அந்தக்கனாலை  நிணனப்புகூட  நதனாடக்கப்பள்ளி

நிணலையில  நின்று  விடவிலணலை.  ஆகவவ,



உயரநிணலைப்  பள்ளிகணளயும்  நிறுவினர.

வதனான்றிய  கலவிக்கூடங்கள்  இங்நகனான்றும்

அங்நகனான்றுமனாக  இருந்தவிடவிலணலை,

எண்ணிக்ணகயற்ற  கலவிக்  கூடங்கள்  எழுந்தன.

உள்ளனாட்சி  மன்றங்கள்  பள்ளிக்கூடம்

நடத்தினனால,  இரனாச்சிய  அரசுகள்

கலலூரிகணளயும்  பலகணலைக்  கழகங்கணளயும்-

நபரிய  நபரிய  பலகணலைக்  கழகங்கணளயும்  -

நடத்தகின்றன.

இன்று  வளமிக்க  அநமரிக்க  நனாட்டில

நமனாத்தத்தில,  கலவித் தணறயில-எலலைனா நிணலைக்

கலவியிலம் - தனியனார தணறணயவிடப் நபனாதத்

தணறயிலதனான்  அதிக  இடம்  உண்டு;  அதிக

வசெதிகள் உண்டு ;  அதிக வனாய்ப்புகளும் உண்டு.

எனவவ,  கலவி  ஒணடயில  உயரகலவி

ஒணடயிலகூட ஏணழ எளியவரகள், நபனாதமக்கள்

(நபருமக்கள்  மட்டுமலலை)  வநரனாகப்  பருக



முடிகிறத.  நபனாதத்தணறக்  கலலூரிகளிலம்,

பலகணலைக்  கழகங்களிலம்  அவற்றின்

முதலவரகள்,  வவண்டுநமன்வற,  நதரிந்வத,

மனாரக்குக்  குணறந்த  பலைணர,  வனாட்டி  வணதக்கும்

வறுணமச்  சூழ்நிணலையிலிருந்த  வரும்  பலைணர,

எழுத்தறியனாக் குடும்பங்களிலிருந்த கலலூரிணய

எட்டிப்  பனாரக்கும்  பலைணரச்  வசெரத்தக்

நகனாள்வதனாக  அநமரிக்கனாவில

வகள்விப்பட்டவபனாத திடுக்கிட்வடன்.

வதணவக்கு  வமல  இடம்  இருப்பதனால

கனாலியனாக விடுவதற்குப் பதில,  கண்டவரகணளச்

வசெரத்தக்  நகனாள்கிறனாரகவளனா  என்ற  ஐயம்

எழுந்தத.  அங்கும்  கலவிக்கூட இட  நநருக்கடி

இருப்பணதப்  புள்ளி  விவரங்கவளனாடு

விளக்கினனாரகள்.  இட  நநருக்கடியிலம்

மனாரக்கில  உயரந்தவரகவளனாடு  நிற்கனாமலை,

மனாரக்கில குணறந்தவரகணளயும் வதடிப் பிடித்தச்



வசெரத்தக்  நகனாண்டனால,  பிந்தியவரகளுக்குப்

பலைன்  உண்டனா ?  அவரகள்  பனாஸ்  ஆவனாரகளனா ?

அவரகளனாவலை  கலலூரிக்குக்  நகட்ட  நபயர

வரனாதனா ?  நலலை  மணிகளனாகச்  வசெரத்தனால

அத்தணனயும்  வதறின  என்று  நபருணமப்பட்டுக்

நகனாள்ளலைனாவம !  இப்படிநயலலைனாம்  என்

அறிணவக்  கலைக்கிக்  நகனாண்வடன்.

அக்கலைக்கத்ணத  அறிவித்தம்  விட்வடன்.

விளக்கம்  தந்தனர.  விளகக்கத்தின்  சுருக்கம்

இவதனா:

மனிதன்  மனாறும்  இயலபினன்.  அவன்

வளரவதம்  உண்டு;  வதய்வதம்  உண்டு.

வளரவனாவனனா  வதய்வனாவனனா  என்பத  அவன்

அவன்,  முன்பின்  சூழ்நிணலைணயயும்  அவன்

அவன்  நபறும்  வசெதிகணளயும்  ஊக்கத்ணதயும்

நபனாறுத்தத. செமுதனாயத்தின் கீழ்மட்டத்திலிருந்த,

வவண்டுநமன்வற  மனாரக்குக்  குணறந்தவரகணளச்



வசெரத்ததனால,  நலலை  பலைவன  விணளகிறத.

அவரகள்  மனாரக்குக்  குணறந்தவரகள்  என்பத

வசெரக்கிறவபனாவத  நதரிகிறத.  ஆபத்தனான

நிணலையிலள்ள  வநனாயனாளிணய  அடிக்கடி

கவனிக்கும்  மருத்தவரவபனால,  மனாரக்குக்

குணறந்தவரகணள  அடிக்கடி  கவனிக்கிவறனாம்.

அப்வபனாணதக்கப்வபனாத ஆவலைனாசெணன கூறி வழிக்

கனாட்டுகிவறனாம்.  நம்பிக்ணக  ஊட்டுகிவறனாம்.

ஊக்குவிக்கிவறனாம்.  மற்றவரகணள  விட  அதிகம்

படிக்க  ணவக்கிவறனாம்.  அறிவு  வளரச்சி  என்பத

நபருமளவு  முயற்சியின்  விணளவவ.  எனவவ,

மனாரக்குக்  குணறந்தவரகளும்  கலலூரிகளில

நகனாடுக்கும்  தனிக்  கவனத்தனால,  வசெதிகளனால,

தூண்டுதலகளனால,  வதனாழணமயனால

மற்றவரகணளப்வபனால வதறிவிடுகிறனாரகள்.

அவரகளில  வதனாற்பவரகவள  இலணலையனா ?

கலவிக்கு  முழுக்குப்  வபனாட்டுவிட்டுப்  வபனாய்



விடுவவனார  இலணலையனா ?  உண்டு.  ஒரு  சிலைர

உண்டு.  பள்ளிப்  படிப்பின்

இறுதியில இலைனாயக்கற்றவரகளனாக

இருந்தவரகளின்  எண்ணிக்ணகயில  சிறு

விழுக்கனாவட  கலலூரிணய  விட்டுவிடுவவனார

எண்ணிக்ணக.  அப்படி  விலைகுவவனார,

மனக்குணறவயனாடு,  கசெப்வபனாடு  நவறுப்வபனாடு.

வஞ்செம்  தீரக்கும்  வபனாக்வகனாடு

நவளிவயறுகிறனாரகளனா ?  இலணலை.  நம்

செமுதனாயத்திடம்  வஞ்செம்  இலணலை.  எவ்வளவு

வனாய்ப்புகள்  நகனாடுக்க  முடியுவமனா  அவ்வளவும்

நகனாடுத்தனாரகள்.  வசெதிகணளயும் வழங்கினனாரகள்.

நகனாடுத்த  ஊக்கமும்  நகனாஞ்செ  நஞ்செமலலை.

மட்டந்தட்ட முயலைவிலணலை.  மீண்டும் மீண்டும்

தட்டிக்  நகனாடுத்தம்,  நனாவம  தவறி  விட்வடனாம்.

அவரகணளக் குணறநசெனாலலை என்ன இருக்கிறத ?

செமுதனாயத்ணத  நவறுப்பதற்கும்  என்ன



இருக்கிறத ?  நம்ணம  நனாவம  நநனாந்த

நகனாள்வனாவனன் ?  முதல முயற்சி முன்பின் தனான்

இருக்கும்.  மூன்று  தணலைமுணற  கலலூரிக்குச்

நசென்று  வந்தபின்,  நனாங்களும்  நன்னிணலைக்கு

உயரந்தவிடுவவனாம்.  இப்படி  எண்ணுகிறனாரகள்

பனாதியிவலை நவளிவயறியவரகளும்.

செமுதனாய  ஒருணமப்பனாட்டிற்குக்  நகனாடுக்க

வவண்டிய  விணலை,  பின்னணியில

தயங்குகிறவரகணளயும்  வதடிப்பிடித்த,

வனாய்ப்ணபக்  நகனாடுத்த,  வசெதிணயப்  நபருக்கி,

தட்டிக்நகனாடுத்த  வளரவிடுவவத.  அதற்கனாகும்

நசெலைணவக்,  கவனத்ணத,  உணழப்ணபத்

தனாரனாளமனாகக்  நகனாடுப்பதனால,  ’பலை  நனாட்டு

நனாவடனாடிகளின்  செமுதனாயமனாக  இருந்தம்,

அநமரிக்க செமுதனாயத்தில தவரனாகிகள் குணறவனாக

உள்ளனர.  ’அநமரிக்கர’  மிகமிக  அதிகமனாக

உள்ளனர.  நிணறய  "மனாரக்கு’  வனாங்கியவரகள்



இடத்ணத மற்றவரகள் பறித்தக் நகனாள்ளலைனாமனா ?

இணதயும்  வகட்கத்  தவறவிலணலை  நனான்.  வநனாய்

இலலைனாத  ஒருவருக்கு,  உடம்பு  நன்றனாக

இருக்கிறதனா  என்று  மட்டும்  நதரிந்தநகனாள்ள

வவண்டிய  ஒருவருக்கு,  எதற்கு  ஆஸ்பத்திரி

படுக்ணக ?  அவர  அப்வபனாணதக்கப்வபனாத  வந்த

வபனானனாவலை  வபனாதவம.

வநனாய்வனாய்ப்பட்டிருப்பவணரயலலைவனா

ஆஸ்பத்திரியிவலை  ணவத்திருந்த  வவணளக்கு

வவணள  பனாரத்தக்  குணைப்படுத்த  வவண்டும்.

'மனாரக்குப்  நபரியவரகள், எங்கிருந்தம்  படித்தக்

நகனாள்ளலைனாம் என்ற பதில, கிண்டலைனான அலலைத

புரட்சிகரமனானநதனாரு  எதிரகனாலைக்  கலவித்

திட்டத்தின்  முணளயனா ?  எதிரகனாலைவம

கனாட்டட்டும்.

நம் கலவி வனாய்ப்பிணனயும் வசெதிகணளயும்

வமலம்  நபருக்க  விரும்புகிறீரகளனா ?  நபனாதத்



தணறக்  கலவிக்  கூடங்கணள  ஏரனாளமனாக்க

ஆணசெயனா?  பரிந்தணர  கூற  ஆள்  இலலைனாத

அணவகளிலம்  முதல  தரமனான  வசெதிகணளக்

நகனாடுக்க வவண்டுநமன்று விரும்புகிறிரகளனா ?

கங்ணக,  யமுணன.  வகனாதனாவரி,  கிருஷ்ணைனா

ஆகிய  ஆறுகளில  நீரப்நபருக்ணக  முழுக்க

முழுக்கப்  பனாசெனத்திற்கும்  மின்செனார

உற்பத்திக்கும் பயன்படுத்தம் நபரும் பணியில

நபரும்  கவனத்ணதத்  திருப்ப  வவண்டுநமன்று

விரும்புகிறீரகளனா ?  நலலைத.  நபரியவரகளிடம்

நசெனாலலைத்  தவறனாதீரகள்.  ஆணள  மனாற்றுவணதப்

பற்றிப்  பரிந்தணர  கூறுவவதனாடு,  ஆற்று  நீணர

மனாற்றுவணதப் பற்றியும் கூறுங்கள்.

கலவிக்கூடம்வதனாறும்  பயிரத்நதனாழிலக்கு

ஏற்பனாடு  நசெய்யக்கூடனாதனா ?  இப்படி  வகட்கிறதனா



உங்கள்  அறிவு ?  நசெய்யக்கூடும்.  நசெய்ய

வவண்டும். மனம் உண்டனானனால இடம் உண்டு.

பஞ்செனாயத்த ஆட்சி வந்த பிறகு, ஊரவதனாறும்

உள்ள புறம்வபனாக்கு ஊருக்குச் நசெனாந்தம். அதிவலை

ஒரு  பங்ணக  பள்ளிக்கூடத்  வதனாட்டத்திற்கு

ஒதக்கி  ணவத்தப்  பயன்படுத்தச்  நசெய்தனால

எவ்வளவு  விணளயும் ?  உணழப்பிற்கு

உயரவளிக்கும்  மனப்வபனாக்கு  மட்டுமலலை

விணளயப் வபனாவத;  மணலைமணலையனாக நநலலம்

வகனாதணமயும்,  வண்டி  வண்டியனாக  வனாணழயும்

கிழங்கும்,  கனாய்களும்,  கனிகளும்  பயிரிட்டுக்

குவிக்கலைனாம். ஆமனாம், மணலைக்கனாதீரகள் !

இன்று  கலவிக்கூடங்களின்  எண்ணிக்ணக

சிலைவலலை, சிலை நூறுகள் மட்டுமலலை, இலைட்வசெனாப

இலைட்செம்.  தமிழ்நனாட்டில  மட்டும்  முப்பத்த

மூவனாயிரம்-இவற்றில உள்ளவரகவளனா வகனாடனான



வகனாடி,  வகனாடி வகனாடி ணககள் கூடிக்கூடி உணழத்

தனால,  வகனாடி  வகனாடி  நபனாருள்கள்,  நனாடி  நனாடி

வருவம.



3. யனார கனாக்கிறனாரகள்?

நனாடு வளர, மக்கள் முன்வனற, உணழப்பு, நபரும்

உணழப்புத் வதணவ. பனாரதப் நபரு நனாடு வளர, 

வகனாடி வகனாடி ணகளின் உணழப்புத் வதணவ. 

வகனாடி வகனாடி ணககள், கூடிக் கூடி உணழத்தனால 

வகனாடி, வகனாடி நன்ணம, வதடித்வதடி வரும் ; 

உண்ணம.

ஆணள  ஆள்  தள்ளும்  பணியிலம்,  வகனாடி,

வகனாடி  ணககள்  ஈடுபடலைனாம்.  ஆளுக்கு  ஆள்

ணகக்நகனாடுக்கும்  நதனாண்டிலம்  ஈடுபடலைனாம்.

இந்தியனாவிற்கு  எத  வதணவ ?  தள்ளல  நதனாழில

புரியும்  ணககளலலை;  தனாங்கல  நதனாழில  புரியும்

ணககள்.  கூடித்  நதனாழில  புரியும்  ணககள்.

அத்தணகய  ணககளும்  சிலைபலை  வபனாதனா.  வகனாடி,

வகனாடி, ணககள் வதணவ.



வகனாடி  வகனாடி  ணககணள  உணழக்க

ணவப்பநதப்படி ?  ஒன்றுபட்டு  உணழக்க

ணவப்பநதப்படி ?  ஒரு  ணகயனாயின்  ஒருவர

உணைரச்சி வபனாதம். சிலை ணககளனாயினும் வலலைனான்

ஒருவன்  இயக்கிவிட  முடியும்.  பலை

ணககளுக்வகனா,  வலலைனார  சிலைரனாவத  வவண்டும்.

வகனாடி,  வகனாடி  ணககணள-இயந்திரக்

ணககணளயலலை - மனிதக் ணககணள - இயக்க, ஒரு

வசெர இயக்கச் சிலைரும் வபனாதனா :  பலைரும் வபனாதனா ;

வகனாடி  வகனாடி.  மக்கள்  விழிப்புப்  நபற

வவண்டும் ;  எழுச்சியுற  வவண்டும்.  ஆக்க

உணைரச்சி  நபற  வவண்டும்  வளரத்

தடிக்க வவண்டும்.  முன்வனற  உணழக்க

வவண்டும்.  அறிவிலம்  வளரத்  தடிக்க

வவண்டும் ; உணழக்க வவண்டும்.

விழிப்பும்  எழுச்சியும்  தனாவம

விணளபணவயலலை.  பயிரிடப்படுபணவ.  அணவ



சிலை  நனாள்  பயிரலலை ;  பலை  நனாள்  பயிர;

அடுத்தடுத்தப்  பயிரிடப்படுபணவ ;  பலை

நூறனாயிரவரனால பயிரிடப்படுபணவ.

நனாட்டுப்  பற்றும்  உரிணம  உணைரவும்,

கனாந்தியடிகளனார  தணலைணமயில  பலலைனாயிரவர

பனாடுபட்டுப்  பயிரிட்டணவ  ,  பலலைனாண்டு

பயிரிட்டணவ  அப்பயிணரத்  தணலைமுணறக்குத்

தணலைமுணற பயிரிட வவண்டும்.

கனாந்தியடிகளனார  தீட்டிய  திட்டங்களில

ஒன்று  முதிவயனார  கலவி.  அணத  மறக்கலைனாமனா

நனாம் ?  முதிவயனார  கலவி,  தனாவன  வளருமனா ?

தணலைமுணற  தணலைமுணறயனாக  அறியனாணம.

வநனாயிவலை  உழலம்  நம்  மக்களிணடவய,  (அத

வநனாநயன்று  உணைரனாத  நம்  மக்களிணடவய)

முதிவயனார  கலவி,  தனாவன  வளரனாத.  அத



வளரக்கப்பட  வவண்டும்.  இரண்நடனாருவரனால

அலலை, பலலைனாயிரவரனால.

பன்னிர நதளித்தச் வசெணட கூட்ட முடியனாத

நவந்நீர  நபய்த  கனாடு  எரியனாத.  முதிவயனார

கலவிப்  பயிருக்கும்  சிறு  சிறு  நதளிப்புப்

வபனாதனாத.  பலலைனாயிரவர  நதனாண்டு  வதணவ.

அறியனாணமணயச்  சுட்நடரிக்கவும்  பலலைனாயிரவர

பனாடும், ஆதரவும், ஊக்கமும் வதணவ.

பலலைனாயிரவர-நனாட்டுப்  பற்றுணடய

பலலைனாயிரவர  -  நதனாண்டர  பலலைனாயிரவர-

நதனாண்ணட.  நபரியவரகளிடம்  ஒட்டிக்

நகனாள்வதற்கு  வழியனாக  அலலைனாமல,

நதனாண்டிற்கனாகவவ  வமற்நகனாள்ளும்

பலலைனாயிரவர-கலலைனாத  முதிவயனாரிடம்

விழிப்ணபயும்  எழுச்சிணயயும்.  'கற்றுக்

நகனாள்ளனாமல  ஓய்வதிலணலை,  தணலை



செனாய்வதிலணலை',  என்ற  வபருணைரச்சிணயயும்

தூண்டவலலை,  பலலைனாயிரவர  பனாடுபட்டனால,  நம்

நனாட்டிலம், அறிவு,  நவள்ளம்வபனால  நபருகும்.

அறிவு  நவள்ளவம  பள்ளத்தில  கிடக்கும்

பலைணரயும்  தூக்கிவிடும் :  உயரத்தி  விடும்.

முதிவயனார  கலவித்  நதனாண்டருக்கு  ஏவனனா

பஞ்செம் ?  இவ்வளவு  விணரவிலைனா  கனாந்தியத்

திட்டத்ணத  மறந்த  விட்வடனாம் ;

இவ்நவண்ணைங்கணள  எழுப்பிய  கனாட்சிக்கு

வனாருங்கள்.

தனாஷ்கண்ட்  நகரம்.  முன்  இரவு  வநரம்.

ஒன்பத மணி. இணலையுதிர கனாலைத்தின் நதனாடக்கம்

பூங்கனாக்களில,  பசும்  புல  தணர  மனாறவிலணலை.

இங்கும்  அங்கும்  வபனாடப்பட்டிருந்த

இருக்ணககள்  சிலலிட்டு  விடவிலணலை.  கனாற்று

நமலலை  வீசிக்  நகனாண்டிருந்தத,  அதிவலை

குளுணமயும்  இனிணமயும்  இருந்தன.



அஞ்சுமளவு  கடுங்குளிரும்  சீறலம்  இலணலை.

வனானத்திவலை  விண்மீன்கள்  மின்னின.  திங்களும்

தவழ்ந்தத.  இவ்வினிய சூழ்நிணலையில அந்நகரப்

பூங்கனாக்கள்  திறந்த  கிடந்தன.  அணவ  எங்கணள

வனா, வனா’ என்று அணழத்தன. எங்கணள மட்டுமனா,

யனாணரயுவம,  நவளிவய  வந்த,  இருந்த,  மகிழ

அணழக்கும்  கனாலைமும்  சூழலம்  அப்வபனாத.

பலணலைக்  கடித்தக்நகனாண்டு  அவற்ணற  விட்டு

விலைகிப்வபனாவனனாம்.  நநடுஞ்செனாணலைநயனான்றில,

வவடிக்ணக  பனாரத்தக்நகனாண்வட  நடந்வதனாம்.

கண்ட  கனாட்சியும்,  வகட்டு  அறிந்த  தகவலம்,

எழுந்த எண்ணைங்களும் இவதனா உங்கள் முன்வன.

ஒரு  மனாடிக்  கட்டிடத்தின்  நதருவவனார

அணறநயனான்றில,  முப்பத  நனாற்பத  வபர

அமரந்திருந்தனர.  அத்தணன  வபரும்  நபண்கள்.

இளங்கன்னியரலலைர.  தள்ளனாதவரகளனா ?  அலலைர.

நனாற்பத,  ஐம்பத  வயத  மதிக்கத்தக்க  மனாதரகள்.



அம்மனாதரகளுக்கு எதிவர ஒரு மனாத வீற்றிருந்தனார.

அவர  பக்கத்திவலை  கரும்பலைணக  ஒன்றிருத்தத.

அத  நமய்யனாகவவ  நபயருக்வகற்ப

கருப்பனாயிருந்தத.  அதிவலை  ஏவதனா  எழுதிப்

வபனாடப்பட்டிருந்தத.  மனாதரகநளலலைனாரும்

எணதவயனா  பனாரத்தப்  படித்தக்

நகனாண்டிருந்தனாரகள்.  இக்கனாட்சிணயக்

கண்வடனாம்.  இக்கூட்டத்ணதப்  பற்றிக்

வகட்டறிந்வதனாம்.  அப்வபனாவத

வகட்டறிந்வதனாம். இக்கூட்டம்  அரசியல

கூட்டமலலை  கருத்தரங்கலலை.  இலைக்கியச்

நசெனாற்நபனாழிவுமலலை. இலைக்கிய வநனாட்டம் என்ற

திணர மணறவு அரசியல ஊடுருவலமலலை. செமயச்

நசெனாற்நபனாழிவின்  வபரனால  நடக்கும்  ஆட்சி

எதிரப்பு முயற்சியும் அலலை.  பின் என்ன ?  கலவி

வகுப்பு.  பனாலைர கலவி வகுப்பலலை.  தனாய்நமனாழிக்

கலவி  வகுப்பலலை.  தனாய்நமனாழிப்  புலைணம



வகுப்பலலை ;  பிற  நமனாழிக்  கலவி  வகுப்பு.

உஸ்நபக்  மனாதரகள்-முதிவயனார-படிக்கும்

நஜெரமன்  வகுப்வப  நனாங்கள்  கண்டத.

அம்மனாதரகள்,  ஏற்நகனவவ  தனாய்நமனாழியனாகிய

உஸ்நபக்ணகயும்  செவகனாதர  நமனாழியனாகிய

இரஷிய  நமனாழிணயயும்  கற்றுத்  வதறியவரகள்.

அலவலைகங்களிலம்  நதனாழிற்  கூடங்களிலம்

பணிபுரிகிறவரகள்.

’படியுங்கள்,  படியுங்கள்.  வமலம்

படியுங்கள்’  என்ற  நலலணரணயப்  பின்பற்றி

வமலம்  வமலம்  புதித  புதிதனாகக்

கற்றுக்நகனாள்பவரகள்,  அம்மனாதரகள்.  தங்கள்

அன்றனாட  அலவல  தீரந்த  பின்,  அக்கடனா  என்று

வீட்டிவலை விழ்ந்த கிடக்கனாமல அலலைத இன்வற

நன்று ;  எனவவ  இன்வற  களித்திரு  என்று

பூங்கனாக்களில  பூரித்தக்  கிடக்கனாமல,  ’அறிவின்

அளவவ  வனாழ்வும்’  என்பணத  உணைரந்த,  இரவு



வநரங்களில,  வவணளக்  கலலூரியில :  வசெரந்த,

புத  நமனாழி  நயனான்ணறக்  கற்கும்  முதிய

மனாணைவிகள்  அவரகள்.  அவரகளிவலை  பலைருக்குக்

குடும்பப்  நபனாறுப்பும்  உண்டு.

இத்தணனக்குமிணடயிவலைதனான்,  அவரகள்

நதனாடரந்த  கற்கிறனாரகள்;  முதணமயிலம்

கற்கிறனாரகள்.  இரவுவதனாறும்  கலலூரியில

கற்கிறனாரகள்  பிற  நமனாழிகணளக்  கற்கிறனாரகள்-

நமனாழித்  தீண்டனாணமணய  நிணனவிலம்

நகனாள்ளனாத கற்கிறனாரகள்.

நனாங்கள்  கண்டத  கனாட்சிக்கனாக  நடக்கும்

கலலூரியனா ?  இங்கும்  அங்கும்  நபருநகரகளின்

நநடுஞ்செனாணலைகளில  நவளி  நனாட்டவரகளுக்குக்

கனாட்ட  நடத்தப்படும்  கலலூரியனா ?  இலலைவவ

இலணலை.  வவணளக்  கலலூரிகளும்,

வவணளப் பள்ளிகளும்  எங்குமுண்டு,  வசெனாவியத்

ஒன்றியத்தில;  ஏரனாளமனாக  உண்டு.  அவற்றில



வசெரந்த,  நதனாடர  கலவிப்  பயன்நபறும்

நதனாழிலைனாளரகள்.  அலவலைரகள்,  பட்டதனாரிகள்

இலைட்செக்கணைக்கினர.  இந்த  ஈடுபனாட்டில

ஆண்களுக்கு குணறந்தவரகள் அலலைர நபண்கள்.

முதிவயனார  கலவி  நபறும்  -எழுத்தறிவலலை-

நதனாடர  கலவி  நபறும்,  எண்ணைற்ற  மனாதரகளில

நனாற்பத வபணரவய நனாங்கள் தனாஷ்கண்ட் இரவுக்

கலலூரியில  கண்வடனாம்;  நஜெரமனானிய  நமனாழி

கற்கும்வபனாத கண்வடனாம்.

மூன்று  வனாரங்களுக்குப்  பின்  நசென்ணனக்கு

வந்த  வசெரந்வதன்.  தமிழ்நனாட்டில  நபனாறுப்புள்ள

பணிநயனான்றில  இருந்த  இரஷியர  ஒருவணரக்

கண்வடன்.  அவருக்கு  வயத  அறுபதக்கு

அருகில.  அவர  நபனாருளனாதனாரத்  தணறயில

டனாக்டர  நிணலைக்குப்  பட்டம்  நபற்றவர.  அவர

நககௌரவ  டனாக்டர  அலலைர.  படித்தத்  வதறிப்

பட்டம்  நபற்றவர.  அவர  ஆதியில-அதனாவத



இளணமப்  பருவத்தில-படித்த  முடித்தத

எவ்வளவு ?  நனான்கனாம்  வகுப்பு  வணரயில,  ஜெனார

ஆட்சிக்  கனாலைத்தில,  ஏழ்ணம  கனாரணைமனாக,

நனான்கனாவவதனாடு  நின்றுவிட்ட  அவர  வசெனாவியத்

ஆட்சிக்  கனாலைத்தில,  மீண்டும்  வவணளப்

பள்ளியில  வசெரந்தனார.  பள்ளியிறுதி  வதறியதம்

வவணளக்  கலலூரியில  வசெரந்த  முதற்  பட்டம்

நபற்றனார.  ஊக்கம்  அதிகமனாயிற்று.  'டனாக்டர’

பட்டத்திற்கும்  வவணளக்  கலலூரியிவலைவய

படித்தனார.  நபனாருளியல  வமணதயனாகத்

தமிழ்நனாட்டிற்கு வந்தனார.

'கற்வறனாரக்குச்  நசென்றவிடநமலலைனாம்

சிறப்பு!'  இத நனான் கற்ற தமிழ்ப் பனாடம் ;  நனாட்டு

மக்களிடமிருந்த ஒளிக்கும் பனாரக்கும் பனாடம்.

'யனாதனானும்  நனாடனாமனால  ஊரனாமனால,

என்நனனாருவன்  செனாந்தணணையும்  கலலைனாத  வனாறு’-



இத தமிழ் மணற; நம் மணற; இணத ஒத யனாருக்கு

உரிணமயுண்டு?  'இளணமயிலம்  இவதனா( தில

வதரச்சிச் சீட்டுப் நபற்ற பின்னும் கண்விழித்தப்

படிப்பனாவனன்?  படிக்கனாத  வமணத

பனாரத்ததிலணலையனா ?  என்கிற  வபனாக்கிவலை,

நடக்கிற  நமக்கனா?  அப்வபனாக்கிணனவய

வளரக்கிற  நமக்கனா ?  அலலைத  இரவு  பகல

பனாரனாவத,  முடிந்த  வபனாநதலதனாம்  படி,  தனாய்

நமனாழிணயயும்  படி,  அறிவு  எங்கிருந்தனாலம்

அணதத்  வதடிக்நகனாண்டு  வனா  என்று

நசெனாலலவவதனாடு நிலலைனாமல, அவ்வழி வளரகிற,

செனாந்தணணையும்  கற்கிற,  வசெனாவியத்  மக்களுக்கனா ?

யனாருக்குச் நசெனாந்தம குறள் ? யனார கனாக்கிறனார குறள்

நநறிணய ?



4. ஒரு படிப்பிணன

தனாஷ்கண்ட் மகளிர கலவி ஆரவத்ணதக் 

கண்வடன் உங்களுக்கும் கனாட்டிவனன். முதிய 

மகளிர, நவறும் வீட்டனாட்சியர அலலைர; 

பகநலைலலைனாம் நதனாழில புரிந்த மனாதர, இரவுக் 

கலலூரியில வசெரந்த, புதநமனாழி ஒன்ணறக் 

கற்கும் கனாட்சியிணனக் கண்வடன். யனான் நபற்ற 

அறிவு இன்பத்ணத உங்களுக்கும் அளித்வதன்.

இன்று  தனாஷ்கண்ட்  நகரிலிருந்த,

மனாஸ்வகனாவிற்கு  இட்டு  நசெலலகிவறன்,  வனாரீர.

உலைகப்  நபருநகரங்களில  ஒன்றனாகிய  அங்கு

நடந்த  நிகழ்ச்சிகள்,  வரலைனாற்றுப்  புகழ்  நபற்ற

நிகழ்ச்சிகள்  எத்தணன,  எத்தணனவயனா!  நனான்

கண்ட  நிகழ்ச்சிவயனா,  எளிய  நிகழ்ச்சி.  ஆனனால

அறிவுணடவயனார  அறிய  வவண்டிய  நிகழ்ச்சி.



இரஷியர ஆட்டும் சுண்டு விரல கண்டு ணவயம்

ஆடப்  வபனாகிறவதனா  என்று  அஞ்சுவவனார

அணனவரும் உணைர வவண்டிய நிகழ்ச்சி.

மனாஸ்வகனா  நகரில  பள்ளிக்கூடம்  ஒன்ணறக்

கனாணைச்  நசென்வறனாம்.  பனாரப்பதற்கும்

வகட்பதற்கும் அங்கு நிணறய இருந்தன.  எனவவ

மூன்று மணிகள் ஒடிவிட்டன.

பின்னர,  நவளிவய  வந்வதனாம்.  குளிரகனாற்று

சீறிக்  நகனாண்டிருந்தத.  மனாணலை  நவயில

விலைகிவிட்டத.  எங்கணள அணழத்த  வந்த

வனாடணகக் கனார,  பள்ளியின் எதிவர.  நதருவவனாரம்

கனாத்தக்நகனாண்டிருந்தத.  நதருவில,  மக்கள்

கூட்டம்  அதிகம்;  வனாகனப்  வபனாக்கு  வரத்த

நிணறய.

இந்நிணலையில,  நனான்  முதலில  கனாணர

நநருங்கிவனன்,  கதணவத்  திறக்க  முயன்வறன் ;



முடியவிலணலை.  அத  பூட்டிக்  கிடந்தத.

கண்ணைனாடிகளும்  உயரத்தப்பட்டிருந்தன.

கனாவரனாட்டி  தம்மிடத்தில  உட்கனாரத்திருக்கக்

கண்வடன்.  எனவவ,  கதணவ  நமலலைத்

தட்டிவனன். அத, அவர நசெவியில விழவிலணலை.

அவர  நமய்மறந்த  எணதவயனா  படித்தக்

நகனாண்டிருந்தனார.  சிலை  நநனாடிகளில  எங்கள்

குழுணவச்  வசெரந்த  மற்றவரகளும்

வந்தவிட்டனர.  எங்கவளனாடு  பயணைஞ்  நசெய்யும்

இரஷிய  நமனாழிநபயரப்பனாளர.  கதணவத்

தடதடநவன்று ஓங்கித் தட்டினர.  கவரனாட்டியின்

கனாதம்  வகட்டத.  செட்நடன்று,  ணகயிலிருந்த

நூணலை மூடி ணவத்தனார. கதவுகணளத் திறந்தனார.

நனாங்கள்,  உரிய  இடங்களில  அமரந்வதனாம்.

கதவுகள்  மூடப்பட்டன.  கனார  எங்கள்  ஒட்டணலை

வநனாக்கிப் பிறந்த நசென்றத.



கனாவரனாட்டி  நமய்மறந்த  படிப்பணதக்

கண்டதம்,  எனக்கு ஓர ஐயம் மின்னிற்று.  செந்தடி

மிகுந்த  இச்செனாணலையில.  மக்கள்  நடமனாட்ட

வவடிக்ணக  நிணறத்த  இந்தச்  செனாணலையில,

இவ்வளவு ஈடுபனாட்வடனாடு படித்த நூல எதவனாக

இருக்கும் ;  எத  பற்றி  இருக்கும்?  கனாதல

கணதவயனா?  வபனாரப்  பரணிவயனா ?  இதவவ  என்

ஐயம்.  இந்த  ஐயத்ணதப்  வபனாக்கிக்  நகனாள்ளத்

தணிந்வதன். அந்நூல என்ன நூல என்று, வகட்டுச்

நசெனாலலை  முடியுமனா  என்று,  நமனாழி

நபயரப்பனாளணர  ஆங்கிலைத்தில  வினவிவனன்.

அவர  கனாவரனாட்டிணய  இரஷ்ய  நமனாழியில

வினவினனார.  அத  விஞ்ஞனான  நூல  என்று  பதில

வந்தத.  "அணதப்  பனாரக்கலைனாமனா?"

என்வறன். "'ஆகனா'நவன்று  நூணலைக்

நகனாடுத்தவிட்டனார.  புரட்டிப்  பனாரத்வதனாம்.

நிணறயப் படங்கள்.  என்ன படங்கள்?  கவரச்சிப்



படங்களனா ?  இலணலை.  கவரச்சிப்  படங்களனால

பிணழக்கத்தனான் நனாம் பிறந்திருக்கிவறனாவம !  பின்

என்ன  படங்கள் ?  விஞ்ஞனானச்  வசெனாதணனப்

படங்கள்.  கண்ட  தனாளிலைனா?  இலணலை.  நலலை

தனாளில  அழகனான  அச்சு  நதளிவனான  விளக்கப்

படங்கள்  நதன்பட்டன.  விஞ்ஞனான  நூநலைன்று

புரிந்தநகனாண்வடனாம்.  பனாட்டனாளி  படிக்கும்  அவ்

விஞ்ஞனான  நூல  எத்தணகயத?  விணளயனாட்டு

விஞ்ஞனானமனா ?  நதனாடக்க நிணலை விஞ்ஞனானமனா?

இந்தக் வகள்விகணளக் கிளப்பிவனன்.

நமனாழிநபயரப்பனாளர  என்  ணகயிலிருந்த

நூணலை வனாங்கினனார. சிலை வினனாடிகள் புரட்டினனார.

"இத கலலூரி மட்ட விஞ்ஞனானம்"  என்று பதில

உணரத்தனார. கனாவரனாட்டி கலலூரி விஞ்ஞனானத்ணதக்

கற்பதனா?  கலலனாரிக்குள்  அலலைனாத  நதருவில

நதனாழிலக்கனாகக் கனாத்தக் நகனாண்டிருக்கும்வபனாத

கற்பதனா  என்று  வியந்வதன்.  அவர  கலலூரி



மனாணைவரனா  என்று  எலணலையற்ற  வியப்வபனாடு

வகட்வடன்.

"ஆம்;  இப்வபனாத  கலலூரிகளுக்கு

விடுமுணற  கலலூரிகள்  திறந்ததம்.  மனாணலைக்

கலலூரி  ஒன்றில  வசெரந்த  விஞ்ஞனானம்  கற்கப்

வபனாகிவறன்.  ஆகவவ,  கலலூரிக்  கலவிக்கு  முன்

கூட்டிவய,  ஆயத்தஞ்  நசெய்த  நகனாள்கிவறன்"

என்று  கனாவரனாட்டி  பதில  கூறினனார.  வருமுன்

கற்வபனார,  இரஷிய  மனாணைவர;  பனாட்டனாளி

மனாணைவரகூட  என்பணத  அறிந்த  உண்ணமயில

மகிழ்ந்வதன்.

இந்நிகழ்ச்சி என் சிந்தணனணயத் தூண்டிற்று.

நமக்கு  ஓர  அரிய  படிப்பிணனயன்வறனா ?

ஏழ்ணமயுற்ற  நம்  நனாட்டிவலை  நனாநளலலைனாம்

பனாடுபட்டனாலம்  கிணடப்பத  அணர  வயிற்றுக்

கஞ்சிவய.  அறிவனாற்றலம்  வசெரத்தனாலதனாவன



உணழப்பின்  பயன்  நபருகும் ?

இவ்வறிவனாற்றணலைப்  நபறுவத  எவ்வனாறு ?

பகநலைலலைனாம்  உணழப்பவரகளும்  இரவில

பள்ளி யில நதனாழில பயின்றனால அறிவு வளரும் ;

ஆற்றல  மிகும்.  உழவரகளும்  ஆணலைத்

நதனாழிலைனாளிகளும்  நதனாழில  பற்றிய  அறிணவப்

நபருக்க,  ஒய்வு  வநரத்ணதப்  பயன்படுத்த

வவண்டும்.  அத்தணகய  பகுதிவநரப்  படிப்பனால

அறிவு வளர, ஆற்றல நபருகும். ஆற்றல நபருக,

நதனாழில  சிறக்கும்.  நதனாழில  சிறக்க,  நனாடு

வளம்நபறும்.  நமக்கு  வவண்டியதம்  அத

தனாவன ?



5. நலைனின் நூலைகம்

மனாஸ்வகனா நகரத்தக் கனாவரனாட்டியின் கலவி 

ஆரவத்ணத வியந்தவனாவற, எங்களுடன் வந்த 

நமனாழி நபயரப்பனாளணரப் பனாரத்த. " இந்த 

விஞ்ஞனான நூல, கவரனாட்டிவய நசெனாந்தமனாக 

வனாங்கியதனா ? அலலைத இரவலைனாகப் நபற்றதனா ?" 

என்று வினவிவனன். அணத அவர கனாவரனாட்டியின்

இரஷிய நமனாழியில வகட்டனார. கனாவரனாட்டியின் 

பதிணலை ஆங்கிலைத்தில கூறினனார. பதில என்ன ?

"நனான்  படிக்கும்  இவ்விஞ்ஞனான  நூல

நூலைகத்திலிருந்த  இரவலைனாகப்  நபற்றதலலை.

விணலைவபனாட்டு  வனாங்கியத.  இவதனா  பனாருங்கள்

எவ்வளவு  உறுதியனான  கட்டு,  விளக்கமனான

படங்கள்,  உயரந்த  படங்கள்  அத்தணனயும்

அழகனான அச்சிவலை; உயரந்த தனாளிவலை. இவ்வளவு



உயரந்த  நூலக்குப்  வபனாட்டிருக்கும்  விணலைவயனா

மிகக்  குணறவு"  எந்த  நனாட்டிலம்  இவ்வளவு

மலிவனாக  உயர  விஞ்ஞனான  நூலகள்  கிணடக்கனா.

எலவலைனாரும்  வனாங்கக்கூடிய  அளவுக்கு  குணறந்த

விணலையிவலைதனான்  எங்கள்  நனாட்டு  நூலகள்

நவளியனாகின்றன.

இந்த  பதில  இட்டுக்  கட்டிப்  வபசிதலலை;

உண்ணம. நவறும் புகழ்ச்சியிலணலை. நம் நனாட்டில

பதிணனந்த  ரூபனாய்க்கும்  வனாங்க  முடியனாத

நூலகணள அங்கு  மூன்று  நனான்கு  ரூபனாய்களுக்கு

வனாங்கிவிடலைனாம்  என்பணத  விசெனாரித்த  அறிந்த

நகனாண்வடனாம். நூலகணள  மிக  மலிவனாக

நவளியிட  எப்படி  முடிகிறத?  அரசினர,

ஆசிரியரகணளக்  கட்டனாயப்படுத்தி  இலைவசெமனாக

எழுதி  வனாங்கிக்  நகனாள்வதனாலைனா?  அலலைத

நபயரளவில ஏவதனா நசெனாற்பத் நதனாணக நகனாடுத்த

மலிவனாக  ணகவயடுகணளப்  நபறுவதனாலைனா?



அலலைத நூல நவளியீட்டுத் நதனாழிலைனாளிகளுக்கு

குணறந்த  செம்பளம்  நகனாடுப்பதனாலைனா?  எந்த

உபனாயங்கணளக்  ணகக்நகனாண்டு  விஞ்ஞனான

நூற்கணளக்கூட  மலிவனாக  விற்கிறனாரகள்  என்று

வகட்வடனாம்.

கனாவரனாட்டி  பதில  கூறுவதற்கு  முன்,

நமனாழிநபயரப்பனாளர பதில கூறினனார.

"  இந்நனாட்டில  நூலைனாசிரியரகளுக்கு  நலலை

ஊதியம்.  உயரந்த  'இரனாயலடி,'  நவளியீட்டு

வவணலைக்கனாரரகளுக்கும்,  மற்ற  வவணலைகளில

உள்ளத வபனான்வற நலலை செம்பளவம"

பதில  முடியவிலணலை.  இதற்குள்  எங்களில

ஒருவர- நனானலலை - குறுக்கிட்டனார.



"அப்படியனானனால  எப்படித்தனான்  இந்த

அற்புதம்  நிகழ்கிறத?"  என்று  வியப்புடன்

வினவினனார.

"  இதில  அற்புதம்  ஒன்றுமிலணலை.  நூல

நவளியீடு  இங்கு  ஒரு  வனாணிபமலலை;  மக்களத

படிப்புப் பசிணயப் பயன்படுத்தி தனியனார யனாரும்

நூல  நவளியிட்டு,  வனாணிகம்  நசெய்த  குவிக்க

முடியனாத.  நூல  நவளியீட்டுப்பணி,

நபனாதத்தணறயில  உள்ளத  நூல

நவளியீட்டிற்கனாக,  ஒவ்நவனாரு  குடியரசிலம்

நபனாதத்தணற  அணமப்பு  உண்டு.  அணவ

அரசினரனால  அணமக்கப்பட்டனாலம்  தன்னுரிணம

நபற்றணவ.  பலதணற  வமணதகணளக்

நகனாண்டணவ.  இலைனாபக்  கண்நணைனாட்டம்

அற்றணவ.



"  ஆகவவ  ஒவ்நவனாரு  நூல  நவளியீடும்

கட்டுபடியனாக  வவண்டுநமன்ற  குறிவயனாடு

விணலை  வபனாடவவண்டிய  நிரப்பந்தம்  அற்றணவ.

நவளியிட்ட  பலை  நூலகளுக்கும்  வசெரத்த, ஒட்டு

நமனாத்தத்தில,  வபனாட்ட முதல வந்தனால வபனாதம்

என்ற  அடிப்பணடயில  சிறப்பனாகப்

பணிபுரிகின்றன, இவ்நவளியிட்டுக் கழகங்கள்.

"வமலம், நூலகணள ஐந்நூறு ஆயிரம் படிகள்

என்ற  குணறந்த  எண்ணிக்ணகயில

அச்சிடுவதிலணலை.  நபனாதமக்களும்

'ஆளுக்நகனாரு நூல நிணலையம்'  என்ற கருத்வதனாடு

நசெனாந்தமனாக  நூலகணள  வனாங்கச்  சுணைங்கனாத

சுடச்சுட  வனாங்குவதனால  நூலகணள  முதல

பதிப்பிவலைவய  பதினனாயிரக்கணைக்கில

அச்சிடுகிறனாரகள்.  பதிப்பிற்குப்  பதிப்பு

ஏரனாளமனான  படிகள்.  விணரவனான  விற்பணன,

'கனாற்றுள்ள  வபனாவத  தூற்றிக்  நகனாள்ளும்’



சுரண்டல  கண்வணைனாட்டம்  அற்ற  நிணலை.

இணவவய  விணலைக்  குணறவிற்கு  உள்ள  முக்கிய

கனாரணைம். நனாங்கள் நபற்ற பதிலின் செனாரம் இத.

பதினனாயிரக்கணைக்கில  வனாங்கிப்

படிக்கப்படும்  நூலகள்  எணவ ?  அக  ஆயிரமனா?

புற  ஆயிரமனா?  கனாதற்  கணதகளனா?  வபனாரனாட்ட

நவீனங்களனா ?  நபனாழுத  வபனாக்குக்

கதம்பங்களனா ? விகடச் நசெண்டுகளனா ?

இத்தணகய ஐயங்கள் எழுந்தன  எங்களுக்கு.

அவற்ணற நவளியிட்வடனாம்.

"இரஷிய  நூல  நவளியிட்டுக்  கழகத்திற்குச்

நசெலலம்  வபனாத  நிணனவு  படுத்தங்கள்.

அங்குள்ளவரகளிடம்  இணதப்  பற்றி

வினவுவவனாம்" என்றனார நமனாழி நபயரப்பனாளர.



நனாள்கள்  சிலை  நசென்றன.  இரஷிய  நூல

நவளியீட்டுக்  கழகத்திற்குச்  நசென்வறனாம்.  அதன்

நணடமுணறணயப்  பற்றிப்  பலைப்பலை  நதரிந்த

நகனாண்வடனாம்.  எங்கள்  முந்ணதய  ஐயங்கணள,

நமனாழி நபயரப்பனாளவர நவளியிட்டனார.

"நபனாழுத வபனாக்கு நூலகளும்,  நணகச்சுணவ

நறுக்குகளும் படிக்கனாதவரகள் அலலைர வசெனாவியத்

மக்கள்,  வபனாரனாட்டக் கனாவியங்கணளக் கற்று,  வீறு

நகனாள்ளனாதவரகள்  அலலைர  அவரகள்.  கனாதற்

கணதநயன்று,  பச்ணசெ  பச்ணசெயனாக,  பனாலணைரச்சி

யூட்டுப ணவயலலை,  வசெனாவியத் நூலகள் என்பணத

இங்வக குறிப்பிட வவண்டும்.

"ஒட்டப்  படிப்பு  நூலகளனாகிய  இவற்ணற

ஒதக்கிவிடவிலணலை வசெனாவியத் மக்கள். ஆயினும்

இவற்ணறவய  சுற்றிச்  சுற்றி  வட்டமிட்டுக்

நகனாண்டிருக்கும்  நசெக்கு  மனாடுகளனாகவுமிலணலை



அவரகள்  அவரகள்  படிக்கிற  நூலகளிவலை

நூற்றுக்கு எண்பத விழுக்கனாடு  'சீரியஸ்'  நூலகள்.

அதனாவத ஊன்றிப் படிக்க வவண்டியணவ' என்று

அவ்நவளியீட்டுக்  கழக  அதிகனாரி

ஒருவரிடமிருந்த நதரிந்த நகனாண்வடனாம்.

விகடத்தக்கு  அப்பனால  விரியனாத  நம்

படிப்பும் கிளு கிளுப்பிற்கு வமல நதரியனாத நம்

கனாவியமும்  என்ணறக்கு  மனாறுவமனா  என்று

ஏங்குகிறீரகளனா ?  ஏங்கிப்  பயன்  என்ன ?

விழுங்குணைணவ  விழுங்குவதற்கும்

உணைரச்சியற்ற சுகவனாசிகளனாயிற்வற நனாம்.  தரங்கி

முன்வனற முடியனாத ஐயனா, முடியனாத !

மனாஸ்வகனா  நகரத்திவலை  ஒரு  நபரிய  நூலைகம்

உள்ளத, அதன் நபயர நலைனின் நூலைகம். உலைகப்

புகழ்  நபற்ற,  உலைகத்தின்  மிகப்நபரிய

நூலைகங்கள்  மூன்று  அணவயனாவன :



இலைண்டனிலள்ள  பிரிட்டிஷ்  மியூசிய  நூலைகம்,

வனாஷிங்டனிலள்ன  கனாங்கிரஸ்  நூலைகம்,

மனாஸ்வகனாவிலள்ள  நலைனின்  நூலைகம்,  முதல

இடத்திற்கனாக  இம்மூன்றிற்கும்  பலைத்த  வபனாட்டி

என்று  வகள்விப்பட்வடனாம்.  ஆகவவ,  மனாஸ்வகனா

நலைனின்  நூலைகத்ணதக்  கனாணை  விணழந்வதனாம்.

அதற்கு  ஏற்பனாடு  நசெய்யப்பட்டத.  ஒரு  நனாள்

முற்பகல முழுவதம் அங்கு இருந்வதனாம்.

நலைனின்  நூலைகம்  பலை  அடுக்குக்

செட்டிடத்தில  உள்ளத.  இத  நபனாத  நூலைகம்.

நபனாத  மக்கள்  அணனவரும்  இணத

பயன்படுத்தலைனாம்.  நூலகணள  மட்டுமனா

படிக்கலைனாம் ?  நூல கவளனாடு  பத்திரிணககணளயும்

செஞ்சிணககணளயும்  படிக்கலைனாம்.  வீட்டிற்கும்

நூலகணள  எடுத்தக்நகனாண்டு  வபனாய்ப்

படிக்கலைனாம்.



நூலகள்,  பலை  மனாடிகளில,  பலை  பகுதிகளில,

ஒழுங்குபடுக்தி,  அடுக்கி  ணவக்கப்பட்டுள்ளன.

நூல  ஒன்ணற  வவண்டுவவனார,  தனாவமனா,  தலைகப்

பணியனாளவரனா,  அணதத்  வதடிச்  நசென்று  எடுத்த

வருவநதன்றனால,  கனாலைதனாமதமனாகும்.  அதற்குப்

பரிகனாரம்  கண்டுள்ளனர;  நூல  விரும்பி,  தனாம்

விரும்பும்  நூணலைப்  பற்றிய  தகவணலை  ணமய

இடத்திலள்ள  பணியனாளரகளில  ஒருவரிடம்

அறிவிப்பனார.  அப்பணியனாளர  அதற்கனான

குறிப்ணப  எழுதி,  சுழலம்  நதனாட்டில  ஒன்றில

ணவப்பனார.  அத்நதனாட்டில  கீத்  மனாடத்திலிருந்த,

உச்சி  மனாடம்  வணர  சுழன்று  நகனாண்வட

இருக்கும்.  ஒவ்நவனாரு  மனாடத்திலம்  நதனாட்டில

நிற்க  இடநமனான்று இருக்கிறத.  நதனாட்டில சிலை

வினனாடி  நிற்கும்  அங்வக  ஒரு  பணியனாளர

இருப்பனார.  அப்பணியனாள்,  வருகிற குறிப்புகளில

தன் மனாடிக் குறிப்புகணள எடுத்தக் நகனாள்வனார.



நதனாட்டில அடுத்த மனாடிக்குச் நசென்றுவிடும்,

உச்சிவணர  நசென்று  திரும்பும் ;  திரும்பும்வபனாத

ஒவ்நவனாரு  மனாடத்திலம்  நிற்கும்.  வமற்நசென்று

திரும்புவதற்கு  இணடயில  குறிப்புகளின்படி

கிணடத்த நூலகணளத் நதனாட்டிலில இடுவனாரகள்,

அணலை  கீழ்  மனாடத்திற்குச்  நசெலலம் ;  அங்கு

அவற்ணற  எடுத்தக்  வகட்பவரகளுக்குக்

நகனாடுப்பனாரகள்.

அங்கு  வரும்  படிப்வபனார  கூட்டத்ணதயும்

பலை  மனாடிகளில  எத்தணனவயனா  நபரும்

பரப்புகளில  பலை  இலைட்செக்கணைக்கனான  நூலகள்

பகுத்த,  ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு

ணவக்கப்பட்டிருப்பணதயும் வநரில கண்வடனாவர,

நலைனின்  நூலைகத்தில  அன்றனாடம்  நடக்கும்  நூல

வழங்கு  வவணலைணய,  இயந்திர  இயக்கமின்றிச்

செமனாளிக்க முடியனாத என்பணத உணைரந்த நகனாள்ள

முடியும்.



நலைனின்  நூலைகத்தில,  எத்தணன

நமனாழிகளில  நூலகளும்  நவளியீடுகளும்

உள்ளனநவன்று  வினவிவனனாம்,  நூற்று அறுபத

நமனாழிகளில  உள்ளனநவன்றனார  நூலைகத்ணதச்

வசெரந்தவர.  பளிச்நசென்று  நகனாடுக்கும்

இப்பதிலில,  உண்ணம  எவ்வளவவனா,  'திறணம'

எவ்வளவவனா  என்ற  ஐயப்பனாடு  மின்னிற்று.

எனவவ  என்நனன்ன  நமனாழிகளில  என்று

வமலம்  வசெனாதித்வதனாம்.  அந்த  நூற்று  அறுபத

நமனாழிகளின்  பட்டியணலைவய  எடுத்தக்

நகனாடுத்தவிட்டனார.

தமிழ்  நமனாழி  இடம்  நபற்றுள்ளதனா  என்று

தழனாவிவனன்; நம் தமிழ் நமனாழியும் பட்டியலில

இருந்தத.  அங்குள்ள  தமிழ்  நூலகளும்

செஞ்சிணககளும்  நம்முணடய  அன்பளிப்பலலை.

விணலை  நகனாடுத்த  வனாங்கியணவ  என்று  அறிந்த

மகிழ்ந்வதன்.



நலைனின்  நூலைகம்,  நவறும்  நூலைகமனாக

மட்டும்  பணியனாற்ற  விலணலை.  பத்திரிணகப்

படிப்பகமனாகவும்  பணியனாற்றுகிறத  என்று

நதரிந்த நகனாண்வடனாம்.

அங்குப்  பலை  நமனாழிச்  நசெய்தித்தனாள்களும்,

வனார  இதழ்களும்,  மனாத  மலைரகளும்  இருந்தன.

நபனாத  நூலைகத்தில  பத்திரிணகப்  படிப்பகமும்

இருக்க  வவண்டுமனா  என்ற  என்  வகள்விக்கு,

'நபனாத  நூலைகத்திலிருந்த  விரட்டப்பட

வவண்டியணவ  அலலை,  நசெய்தித்தனாள்களும்

செஞ்சிணககளும்'  என்று  பதில  கிணடத்தத

இத்தணகய  நபனாத  நூலைக  வசெதி,  மனாஸ்வகனாவில

மட்டுமனா ?  பிற  பகுதிகளில  உண்டனா ?

நபனாதநூலைக  வசெதி,  நனாட்டின்  மூணலை

முடுக்குகளில எலலைனாம் உண்டு. நனான்கு இலைட்செம்

நபனாத நூலைகங்கள் அன்று இருந்தன.



நலைனின்  நூலைகத்தில  தமிழ்  செஞ்சிணசெகள்

இருக்கும்  பகுதிணயக்  கனாணை  விணழந்வதன்.

அங்கு அணழத்தச் நசென்றனார: வமணசெகளின் வமல,

சிலை  தமிழ்ச்  செஞ்சிணககள்  இருந்தன.  அணவ

ஏற்கனவவ,  அறிமுகமனானணவ.  அணவ,  நபனாத

உணடணமக்  நகனாள்ணகச்  செனாரபுணடயனவலலை.

என்  கண்கணள  என்னனால  நம்ப  முடியவிலணலை.

நம் நனாட்டு முதலைனாளித்தவ செஞ்சிணககவள அணவ.



6. நலைனினும் கனாந்தியும்

'மனாகடல மணட திறந்தனால வபனான்று, கலவி 

நவள்ளம் நபருக்நகடுத்வதனாடுகிறவத, வசெனாவியத்

ஒன்றியத்தில இளணமயில மட்டுமலலைனாமல 

முதணமயிலம் ஆழ்ந்த கற்கின்றனவர ! 

பனாட்டிகளும் பனாட்டனாளிகளும் படிப்பனாளியனாக 

விளங்குகின்றனவர. எங்நகங்கு வநனாக்கினும் 

எலலைனாரக்கும் கலவி, நலலை கலவி, ஒன்றனான 

கலவி என்ற அறிநவனாளி வீசுகிறவத ! 

எப்படித்தனான் விணளந்தவதனா இந்நிணலை?' என்று 

வியந்வதனாம். அந்த 'அற்புத'த்ணதக் கண்டு 

திணகத்வதனாம். யனார நசென்று கண்டனாலம், 

இப்படிவய வியக்கத்தனான் வவண்டும் ; 

திணகக்கனாமல இருக்க முடியனாத.



நமய்யனாக இத 'அற்புத'மனா? 'அற்புத'மனாயின்,

அதற்கனாகக்  கனாலைநமலலைனாம்  கனாத்திருப்பணதத்

தவிர  வவறு  என்ன  நசெய்ய  முடியும் ?  இப்படிப்

பலை  முணற  குழம்பிவனனாம்.  சிலை  நனாள்  களுக்குப்

பின், நதளிவு பிறந்தத.

வசெனாவியத்  ஒன்றியத்தில,

கலவிக்கூடந்வதனாறும்,  நலைனின்  படவம  அங்குச்

நசெலவவனாணர,  முதன்  முதல  வரவவற்கும்,

அப்படமும் நபரிய அளவில இருக்கும். அணதக்

கண்ட  பிறவக,  உள்வள  நசெலலை  இயலம்.

நனாங்களும்,  ஒவ்நவனாரு கலவிக் கூடத்திலம் அப்

நபரியனாரின் படத்ணதப் பனாரத்தவிட்வட உள்வள

நசென்வறனாம்.  அப்படத்தின்  அடியில  அவரகள்

நமனாழியில  பளிச்நசென்று  எழுதியிருப்பணதப்

பனாரத்வதனாம்.  ஒரு முணறயன்று.  பலைமுணற

பனாரத்வதனாம்.  எழுதியிருப்பத  என்ன  என்று

வகட்கவிலணலை.  நலைனினத  நபயணரவயனா,



அவரத  சிறப்புப்  நபயணரவயனா

எழுதியிருப்பனாரகள்  என்று  நிணனத்வதனாம்.  அத

என்ன  என்று  வகட்டுத்  நதரிந்தநகனாள்ள

வவண்டுநமன்ற  எண்ணைவம  எழவிலணலை.  'கடனா

கன்று  வபனாட்டத  என்று  வகட்டதம்,  கட்டி

விடுகிவறன'  என்று  பணிவிவலை

பழக்கப்படுத்தப்பட்ட  அரசினர.  ஊழியரகள்

அலலைவனா. நனாங்கள் ? நனாள்கள் சிலை நசென்றன.

ஒருவபனாத,  எங்கள்  குழுவில  ஒருவரனாகிய

அம்ணமயனார நலைனின் படத்ணதக் கனாட்டி,  அதன்

அடியில  எழுதியிருப்பத  என்ன  என்று

திடீநரனக்  வகட்டுவிட்டனார.  பதில  வந்தத.

ஆங்கிலைத்தில எழுதியிருந்தத என்ன நதரியுமனா?

படியுங்கள்!  படியுங்கள்!  வமலம்  வமலம்

படியுங்கள்  நலைனின்  படத்தின்  அடியில

எழுதியிருந்தத இதவவ.



வசெனாவியத்  புரட்சி  வீரர  நலைனின்

எத்தணனவயனா  வபசியிருப்பனார!  எத்தணனவயனா

எழுதியிருப்பனார!  நபனாதஉடணமக்

நகனாள்ணககணளப்  பலைமுணற  விளக்கியிருப்பனார!

அவற்றிவலை  ஒன்ணற-ஒரு  மந்திரத்ணத-ஒரு

முழக்கத்ணத-ஒர  ஊக்க  ஒலிணயப்  வபனாடனாமல-

இணத  எழுதிப்  வபனாட்டிருப்பத  ஏன் ?

கலவிக்கூடங்களுக்கு  இதவவ  நபனாருத்தம்

என்பதனாலைனா?  நபனாத  உணடணமப்  பனால

ஊட்டுவதற்கு  பதில,  நபனாறுப்புள்ள

நதனாடக்கநிணலை  ஆசிரியர  நகனாடுக்க  வவண்டிய

தண்ணிணரயனா  நகனாடுப்பத?

இவ்ணவயங்கணளநயலலைனாம்

நகனாட்டிவிட்வடனாம்.  அத  நலலைதனாக  முடிந்தத.

வசெனாவியத்  ஒன்றியத்தில  கண்ட  கலவி

'அற்புதத்தின் ஆணிவவணர,  கப்ணப,  கிணளணயக்

கனாணும் வனாய்ப்புக் கிட்டிற்று.



எங்களுக்கு  அன்று  கிணடத்த,  பதிலின்,

விளக்கத்தின் செனாரம் இவதனா .

'இம்நமன்றனால  சிணறவனாசெம்;  ஏநனன்றனால

வனவனாசெம்'  என்ற  முணறயிவலை  ஜெனார  ஆட்சி

இரஷியனாவில  நடந்த  வந்தத. அக்கனாலைத்தில,

உழுத  விணதத்த,  அறுப்பனாரக்கு  உணைவிலணலை.

உணைவிலலைனாவிட்டனால, என்ன ? பிணிகள் உண்டு.

குளிருக்கு  உணடயிலணலை.  ஆயினும்  என்ன ?

உணறந்த விணறத்தப் வபனானனால, பிறவித் தன்பம்

அன்வறனாவட  அகன்றத.  இந்நிணலைணயக்  கண்டு

நபனாங்கி  எழுந்தனர  பலைர;  திட்டம்  தீட்டினர

தணலைவரகள்;  மன்னரனாட்சிணயக்  கவிழ்க்க  வழி

வணக  ஆய்ந்தனர;  வசெனாவியத்  ஆட்சிணய  நிறுவ

முயன்றனர;  அத்தணகய  முயற்சி,  எடுத்ததம்

நவற்றி  நபறவிலணலை.  முதன்  முணற  வதனாலவி,

பலைருக்குத் தண்டணன அடுத்தடுத்த இப்படிவய,

வபனாரனாட்டம்,  வதனாலவி,  தண்டணன,  தணலை



மணறவு.  ஆகவவ,  நனாடு  முழுவதம்  இணதப்

பற்றிய எண்ணைம், குசுகுசுப் வபச்சு.

'வலலைணம  நபனாருந்திய  வபரரணசெப்

படிப்பனாளிகள்  சிலைரத  தணலைணமயில  பனாமரர

பலைர  எதிரத்தக்  கவிழ்ப்பத  எளிதனான  நசெயலைனா ?

இப்வபனாரனாட்டத்  திட்டங்களுல  பலை

இரகசியமனாகத்  தீட்டப்பட்டன.  இரகசியத்

திட்டங்கணளத்  தீட்டியவரகளில  நலைனினுக்வக

தணலைணம இடம்.

"மன்னரனாட்சிணயக்  கவிழ்க்கும்  புரட்சியில

மக்கள்  பங்கு  என்ன ?  பலைதணறப்

பனாட்டனாளிகளும்,  பலைவூரப்  நபனாத  மக்களும்.

இரகசியமனாக  நலைனிவனனாடும்  அவரத

செகனாக்கவளனாடும்  நதனாடரபு  நகனாண்டனர.

இரகசியக்  கட்டணளகணளப்  நபற்றனர.

மற்றவரகணளப்  வபனாலை,  மனாணைவ  செமுதனாயமும்



இரகசியத்  நதனாடரபு  நகனாண்டத;  புரட்சிப்

பணியில  தங்களுக்கும்  பங்கு  வகட்டத.

எங்நகங்வக,  என்நனன்ன  வவணலைகணள

எவ்வப்வபனாத நசெய்த முடிக்க வவண்டுநமன்று,

ஆணணை  வகட்டத.  நபனாத  மக்களில,  பலை

பிரிவினருக்குப்  பலை  வணகயனான

வபனாரனாட்டங்கணளக் கிளரச்சிப் பணிகணள, உயிர

நகனாடுக்கும்  பணிகணளக்  நகனாடுத்த  நலைனின்,

மனாணைவரகளுக்கு  விறுவிறுப்பிலலைனாத்

பணிணயவய நகனாடுத்தனார. என்ன பணி அத ?

"படியுங்கள்:  படியுங்கள் !  வமலம்  வமலம்

படியுங்கள்!"  வகுப்பனாசிரியரிடம்  எதிரபனாரக்க

வவண்டிய  இவ்வறவுணரணய வீரர  நலைனினிடம்

எதிரபனாரக்கவிலணலை.  இத  மனாணைவரகளுக்கும்

ஏமனாற்றத்ணதக் நகனாடுத்தத.



புரட்சி  என்ன  எளிதனான  முயற்சியனா ?  ஒரு

முணறக்குப்  பலை  முணற  வதனாற்ற

விணனயலலைவனா ?

பலலைனாயிரக்கணைக்கனானவரகணளப்  பலி

நகனாண்டும்  வதனாற்றதலலைவனா ?  புரட்சி.  வலிணம

மிக்க  ஜெனாரனாட்சிணயக்  கவிழ்க்க,  எலலைனாணரயும்

எலலைனாவற்ணறயும், கிணடத்தவரகணளநயலலைனாம்,

கிணடத்தவற்ணறநயலலைனாம்

பயன்படுத்திக்நகனாள்ள  வவண்டனாவனா ?

இக்வகள்விகள்,  புரட்சித்  தணலைவர  நலைனினுக்கு

எட்டின.

"புரட்சி மிகக் கடுணமயனானவத ! அத நவற்றி

நபறப்  பலை  ஒத்திணககள்  வதணவப்படலைனாம்.

அவற்றில,  நபரும்  உயிரச்  வசெதமும்,

நபனாருட்வசெதமும்  விணளயலைனாம்.  எத்தணன

விணலையனானனாலம்,  அணதக்  நகனாடுத்த,  ஒரு  நனாள்

நவற்றி  நபறுவவனாம்.  அப்புறம் ?  புதிய செமதரம



ஆட்சிணய  நிணலைநபறச்  நசெய்ய,  கட்டிக்கனாக்க,

வளப்படுத்த.  வலப்படுத்த,  பலலைனாண்டுகள்

ஆகுவம!  வசெனாவியத்  ஆட்சித்  தந்ணதகளனான

முதியவரகவள,  கனாலைநமலலைனாம்,  உயிவரனாடிருந்த,

கனாக்க  முடியுமனா ?  இணளய  பரம்பணரயன்வறனா

முன்வந்த  நபனாறுப்வபற்றுக்  நகனாள்ள

வவண்டும்?  ஜெனார  ஆட்சிக்கு  உள்ள

எதிரப்ணபவிடச்  வசெனாவியத்  ஆட்சிக்கு  உள்ள

எதிரப்பு,  நதனாடக்க  நிணலையிலைனாவத  அதிகமனாக

இருக்கும்;  பலை ஆண்டுகளுக்கு இருக்கும்.  உலைக

எதிரப்புக்கிணடயில  வசெனாவியத்  ஆட்சி

முணறணயக்  கனாத்த,  வளரக்க  வவண்டிய

இணளஞரகணள-மனாணைவரகணளப்  புரட்சி

நநருக்கடியில  இழுத்த  விட்டனால,  நனாணள

செமதரம ஆட்சிணயத் திறம்பட நடத்தப் வபனாதிய

அறிஞரகள்.  விஞ்ஞனானிகள்,  விற்பன்னரகள்,

வமணதகள்  பஞ்செம்  வந்தவிடுவம.  ஆகவவ



மனாணைவரகணள  மனாணைவரகளனாகவவ

விட்டுணவப்வபனாம்.

படிப்பிவலைவய  ஊக்குவவனாம்

முதியவரகளனாகிய  நனாம்  மற்றவற்ணறப்

பனாரத்தக்நகனாள்வவனாம்.  இரஷியனாவின்

நீண்ட எதிரகனாலைத்தின்  நன்ணமக்கனாக,

இணளஞரகணள  இப்படிக்கனாத்த  ஆகவவண்டும்.

வமலம்  வமலம்  கற்க  ணவத்தனாக  வவண்டும்

என்று நலைனின் கண்டிப்பனாக இருந்தனார.

"கற்பவத,  வமலம்  வமலம்  கற்பவத.

மனாணைவரகள்  ஆற்ற  வவண்டிய  நனாட்டுத்

நதனாண்டு ;  புரட்சிப்  பணி'  என்று  நலைனின்

அறவுணரயும்  அறிவுணரயும்  கூறியவதனாடு

நிலலைனாமல,  தனாமும்  தம்  கட்சியும்  அன்றும்

பின்னும்  அக்  நகனாள்ணகணய  வழுவனாமல  கனாத்

திரனாவிட்டனால,  வசெனாவியத்தின்  ஒன்றியத்தின்



அறிவியல.  நபனாறி  இயல,  நதனாழில  இயல

நவற்றிகணள-இந்த  அளவிற்குப்  நபற்றிருக்க

முடியனாத.  தணலைவர  நலைனினத  நலலணரகளில,

இவ்வுணரவய.  அன்ணறக்கும்  இன்ணறக்கும்

என்ணறக்கும் இணளஞரகளுக்குத் வதணவயனானத.

ஆகவவ இணத நலைனினத  படத்தின்  கீழ் எழுதி

ணவத்திருக்கிவறனாம்.’’  இப்படி  எங்களுக்கு

விளக்கிக் கூறினனாரகள்.

"அப்வபனாணதக்கு  இப்வபனாவத  நசெனாலலி

ணவத்வதன்,  என்பணதப்வபனால  இப்வபனாணதக்கு-

செமதரம ஆட்சிக் கனாலைத்திற்கனானணத அப்வபனாவத-

ஜெனார  ஆட்சிக்  கனாலைத்தின்வபனாவத  அறிவுறுத்தி,

விணத  நநலகளனான  மனாணைவரகணளக்  கட்டிக்

கனாத்ததனால  அன்வறனா,  உலைகம்  வியக்கத்தக்க,

முன்னறியனாப்  நபரும்  நசெயலகணளநயலலைனாம்

அருஞ் சித்தக்கணளநயலலைனாம் நசெய்ய முடிகிறத

வசெனாவியத்  ஒன்றியத்தனால.  வனான  நவளியிவலை



உலைகத்ணதச்  சுற்றிய  கருவிகணளயும்,  நிலைனா

உலைகிற்குச்நசென்று  இறங்கிய  கருவிகணளயும்

நசெய்த  தந்த  நதனாழில  வமணதகளும்;  வழி

வணககணள  வகுத்தத்  தந்த  விஞ்ஞனானிகளும்,

கணித  வமணதகளும்  எங்கிருந்வதனா  குதித்த

விட்டனாரகளனா ?  நிலைம்  நவடிக்க  வமணதகளனாக

நவளி  வந்தவரகளனா ?  நலைனின்  கனாலைத்த

மனானவரகள் அலலைவனா படித்தப் படித்த, வமலம்

வமலம்  படித்த,  உலைகத்  தணலைணம  நிணலைணய

எட்டிப்  பிடித்த  விட்டனாரகள்.  வளர  வவண்டிய

நனாமும்,  நம்  மனாணைவரகணள  மனாணைவரகளனாக

வளரும்படி  பனாரத்தக்

நகனாள்ளவவண்டனாமனா ? இவதனா  என்  கலலூரி

மனாணைவப்  பருவம்  நிணனவிற்கு  வருகிறத.

ஆண்டு.  ஆயிரத்தத்  நதனாளனாயிரத்த  இருபத்த

எட்டு.  நனான்  படித்தத  நசென்ணன  மனாநிலைக்

கலலூரியில.  படித்த  வகுப்பு  இண்டர  மீடியட்



அப்வபனாத  மனாநிலைக்  கலலூரியிலம்  இண்டர

மீடியட்  வகுப்பு  உண்டு.  அந்தக்  கனாலைத்தில

பிரிட்டிஷ் அரசினர ஒரு குழுணவ இந்தியனாவிறகு

அனுப்பி  ணவத்தனர.  இந்தியனாவில  பலை

நகரங்களுக்குச்  நசென்று,  இந்தியனாவிலள்ள  பலை

நபரியவரகணளயும்  கலைந்தனாவலைனாசிக்க

வவண்டும்.  பின்னர,  இந்தியரகளுக்கு  எந்த

அளவு  தன்னனாட்சி  உரிணம  நகனாடுக்கலைனாம்

என்பணத  அக்குழு  பரிந்தணரக்க  வவண்டும்.

இந்த  ஆணணைவயனாடு  வந்த  குழுவிற்குப்  நபயர

ணசெமன் குழு.

ணசெமன் குழு அணமக்கப்பட்டதம் நபனாங்கி

நயழுந்தனார  நனாட்டின்  தந்ணத.  உரிணமப்

வபனாரனாட்டத்தின்  ஒப்பற்ற  தணலைவர,  மகனாத்மனா

கனாந்தி.  'எங்கள்  உரிணமணயப்  பறித்தத  அநீதி,

எவ்வளவு  உரிணம  நகனாடுக்கலைனாநமன்று

விசெனாரிக்க  வருவத  அவமனானப்படுத்தவதனாகும்.



ஆகவவ  ணசெமன்  குழுணவ  பகிஷ்கரியுங்கள்'

என்று  கட்டணளயிட்டனார  கனாந்தியனார.

கட்டணளணய  நிணறவவற்ற  தடித்தனர

நனாட்டுப்பற்றுணடவயனார.  பகிஷ்கனாரக்

கூட்டங்களுக்கும்  ஊரவலைங்களுக்கும்  நனாடு

முழுவதிலம்  ஏற்பனாடுகள்  நசெய்யப்பட்டன.

அந்நிய  அரசு  சும்மனா  இருக்குமனா ?

கட்டவிழ்த்தவிட்டத  அடக்குமுணறணய.

கூட்டங்களுக்கும் ஊரவலைங்களுக்கும் தணடகள்,

அணலைவமல  அணலையனாக  வந்தன.  கடல

நபனாங்கினும்  கலைங்கனாத  ஜெவகரலைனால  வநரு,

அலைகனாபனாத்தில, ணசெமன் குழுவவ திரும்பிப் வபனா

என்று  முழங்கிக்நகனாண்டு,  தணலைணம  தனாங்கிப்

பகிஷ்கனார  ஊரவலைத்ணத  நடத்தினனார.

வவடிக்ணகயனா  பனாரக்கும்,  ஞனாயிறு  மணறயனாத

செனாம்ரனாஜ்யம் ? வநரு ணகத நசெய்யப்பட்டனார.



இச்  நசெய்தி  நனாடு  முழுவதம்  பரவிற்று;

விணரந்த  பரவிற்று.  நசென்ணனக்கும்  வந்தத.

மக்கள்  நகனாதித்தனர;  மனாணைவரகள் கிளரந்த

எழுந்தனர.  வவணலை  நிறுத்த  ஏற்பனாடு  நசெய்தன;

கலலூரிகளுக்குச்  நசெலலைனாமல,  வவணலை

நிறுத்தமும்  நசெய்தனர  எலலைனாரும்  அலலை ;

ஏரனாளமனானவரகள்.

வவணலை  நிறுத்தத்  தணலைவரகள்-

மனாணைவரகவள-தந்தி  நகனாடுத்தனர  மகனாத்மனா

கனாந்திக்கு.  கலலூரி  மனாணைவரகள்  நவற்றிகரமனாக

வவணலை  நிறுத்தம்  நசெய்தவிட்வடனாம்.  வநருணவ

நிபந்தணனயின்றி  விடுதணலை  நசெய்யும்வணர

மனாணைவர வவணலை நிறுத்தம் நதனாடரும். அதற்குத்

தங்கள் ஆசி வதணவ.' இதவவ தந்தி.

பதில  தந்தி  வந்தத.  'வதசெத்  நதனாண்டரகள்

ஆகும்  நபனாருட்டுக்  கலவிக்கூடங்கணள  விட்டு



நவளிவயறி  விடுங்கள்.  இலணலைவயல

மனாணைவரகளனாக  இருந்த  கலலூரிக்

கட்டுப்பனாட்டிற்கு  அடங்கி  படியுங்கள்.'  ஆசிச்

நசெய்தியனா  இத ?  ஆதரவனா  இத ?  பதிணலைப்

பனாரத்ததம்,  தடித்தனர.  திட்டினர  சிலைர

ஆனனாலம்  அடுத்த  நனாவள  திரும்பிவிட்டனர

கலலூரிகளுக்கு.

"ஆங்கிலை  ஆட்சியினர  நடத்தம்

கலவிக்கூடங்கணள  விட்டு  வந்தவிடுங்கள்.

ஆங்கிலைக்  கலவி  நமக்குத்  வதணவயிலணலை"

என்று  உபவதசெம்  நசெய்யும்  கனாந்தியனார,  இப்

நபனான்னனான வனாய்ப்ணபப் பயன்படுத்தியிருக்கக்

கூடனாதனா ? இணத செனாக்கனாக ணவத்தனாவத ஆங்கிலைக்

கலவிணய  ஒட்ணடயனாக்கி  யிருக்கலைனாவம!"

இப்படி அங்கலைனாய்த்தனர, மனாணைவ மணிகள்.



மனாதங்கள்  பலை  நசென்றன.  மகனாத்மனா  கனாந்தி

நதன்னகம்  வந்தனார.  பலை  இடங்களுக்குச்

நசென்றனார.  நபனாதக்  கூட்டங்களில  வபசினனார.

மக்களுக்கு  உணைரச்சியூட்டினனார.  அந்த  சுற்றுப்

பயணைத்தில,  வவலூரில,  மனாணைவர

கூட்டநமனான்றிற்கு  அறிவுணர  வழங்கினனார.

வகள்விச்  சீட்நடனான்று  அவரிடம்  வசெரந்தத.

ஆங்கிலைக் கலவிக் கூடங்கணள நவறுத்த ஒதக்கச்

நசெனாலலம்  தனாங்கள்.  வநரு  ணகதனானணதக்

கண்டிக்கும்  நபனாருட்டு,  நசென்ணனக்  கலலூரி

மனாணைவரகள்  வவணலை  நிறுத்தஞ்  நசெய்தணத,

ஆதரிக்க  விலணலைவய,  ஏன்?. 'ஆம்;  ஆங்கிலைக்

கலவி  ஆகனாத.  அணத  ஒதக்கித்  தள்ளிவிட்டு

வந்த,  நனாட்டுத்  நதனாண்டு  நசெய்வத  நலலைத.

ஆனனால,  இக்நகனாள்ணகயில

நம்பிக்ணகயிலலைனாதவரகள்.  ஆங்கிலைக்  கலவி

நபற  விரும்பும்  மனாணைவரகள்.  அக்கலவிக்



கூடங்களின்  ஒழுங்ணகயும்  கட்டுப்பனாட்ணடயும்

மதித்த,  அவற்றிற்கு  அடங்கி  நடப்பவத  முணற

ஒவர  வநரத்தில,  அரசியல  ஊழியரனாகவும்.

மனாணைவரனாகவும்  இருப்பத  முடியனாத'-இதவவ

மகனாத்மனாவின் பதில. ஆற்றில ஒரு கனால, வசெற்றில

ஒரு கனால ணவக்கலைனாமனா ?

ஆகவவ,  சிறித  வநரத்திற்குப்  பிறகு

மற்நறனாரு  வகள்விச்சீட்டு  நசென்றத.

அக்வகள்விநயன்ன ?  'மனாணைவரகளில  பலைருக்கு

நனாட்டுப்  பற்று  உண்டு.  இப்வபனாவத  நனாட்டுத்

நதனாண்டில  ஈடுபடனாவிட்டனால,  அப்பற்று

அடிவயனாடு  பட்டுப்  வபனாகுவம !  மனாணைவப்

பருவம்  முடியும்வணர  நனாட்டுப்பற்ணறக்

கட்டுப்படுத்தி ணவத்திருந்தனால,  அவரகள் வதசெத்

நதனாண்டரகளனாவத எப்படி ?'



இக்வகள்விக்குக் கனாந்தியனார பதில கூறினனார.

செனாரம் இவதனா :

ஆங்கிலைக்  கலவி  கற்பதனனால  நனாட்ணட

மறக்க  வவண்டனா ;  நவறுக்க  வவண்டனா.

நனாட்டுப்பற்ணறப்  பசுணமயனாக

ணவத்தக்நகனாள்ளுங்கள்.  படிப்புக்குப்  பங்கம்

இலலைனாமல  பணியனாற்றுங்கள்.  வனார.  பருவ

விடுமுணறகளின்வபனாத,  சிற்றுரகளுக்குச்

நசெலலங்கள். தீண்டனாணம ஒழிப்பு, மத விலைக்கு,

கதர  உடுத்தல,  செமூகத்  தப்புரவு  ஆகிய  ஆக்கப்

பணிகணளச் நசெய்யுங்கள். இணவ, சிறந்த நனாட்டுத்

நதனாண்டு’ என்றனார.

'எணதப் நபறவவண்டுமனானனாலம் அதற்குரிய

வழியிவலை,  அதற்குரிய  வணகயிவலை  நபற

வவண்டும்,  ஆங்கிலைக்  கலவி  ஆகனாநதன்று  தனாம்

கருதினனாலம்,  அணதப் நபற விரும்பு கிறவரகள்,



அதற்குரிய  இடத்திவலை,  அதற்குரிய  ஒழுங்கிவலை

கட்டுப்பனாட்டிவலை,  ஒருணம  ஈடுபனாட்டிவலை,

நபறவவண்டும்  என்று  நதளிவுபடுத்தினனார

மகனாத்மனா கனாந்தி.

ஆயுதப்  புரட்சி  வீரர  நலைனின்  மந்திரம்,

'மனாணைவரகள் மனாணைவரகளனாயிருக்கட்டும்.'

அணமதிப்  புரட்சி  வீரர,  செனாந்தத்தின்

திருவுருவம்  கனாந்தியடிகளனாரின்  மூலை  மந்திரம்,

'மனாணைவரகள், மனாணைவரகளனாயிருக்கட்டும்.

இரு  வவறு  வணகயனான  உலைக

வழிகனாட்டிகளின்  மனாணைவரகளுக்கனான  மந்திரம்

ஒன்வற.  மனாணைவரகள்,

மனாணைவரகளனாயிருக்கட்டும்  என்பவத.  இந்த

ஞனானம்  வந்தனாற்பின்  வவநறன்ன  வவண்டும் ?

வருமனா?  வரவிடுவவனாமனா ?  வந்தனால  கலவி



நம்வமனாடு  நின்று  விடனாவத  எலவலைனாருக்கும்

நசென்று விடுவம !

மகனாத்மனாணவவய  சுட்டுக்

நகனான்றுவிட்வடனாவம !  அவர  அறிவுணரணய

இருட்டடிக்கவனா  முடியனாத ?  மனாணைவரகணள

திணசெ  திருப்பவனா  நதரியனாத ?  இப்படிக்  கனவு

கனாண்வபனார கணைக்கற்வறனார.



7. வபச்சுரிணமயில நபருமிதம்

இலைண்டன் மனாநகரம், உலைகப் நபருநகரங்களில 

ஒன்று. பிரிட்டிஷ் வபரரசின் தணலைநகரம் அத. 

வரலைனாற்றுச் சிறப்புணடய ஒன்று அத. 

பனாரனாளுமன்றங்களின் தனாயனாக விளங்கும் 

பிரிட்டிஷ் பனாரனாளுமன்றம் அணமந்திருப்பத 

அங்வகதனான். உலைக வனாணிக ணமயங்களில ஒன்று 

இலைண்டன். அதன் சிறப்புக்கள் எத்தணனவயனா! 

எத்தணனவயனா சிறப்புக்களுணடய இலைண்டன் 

நகருக்கு, நனான் நசெலலம் வனாய்ப்புக் கிணடத்தத. 

அங்குப் பலை நனாள் தங்கவும் வனாய்ப்புக் கிட்டிற்று 

ஒரு முணற யன்று; இருமுணற.

முதன்  முணற  அங்குச்  நசென்று  தங்கியத ;

ஆயிரத்தத்  நதனாள்ளனாயிரத்த  ஐம்பத்நதனான்றில,

பிரிட்டனின்  கலவி  முணறகணள  வநரில  கண்டு



அறிந்த  வருமனாறு,  அப்வபனாணதய  ,  நசென்ணன

கலவி அணமச்செர, கனம் மனாதவவமனன், என்ணன

அனுப்பியிருந்தனார.  அந்நனாட்டில,  நனான்கு

மனாதங்களிருந்த  கண்டு  கற்று  வந்வதன்.

அப்வபனாத  நனான்  தனிவய  நசெலலைவிலணலை.  என்

மணனவிணயயும்  அணழத்தச்  நசென்வறன்.

அந்நியச்  நசெலைனாவணி  முணட  இலலைனாத  கனாலைம்

அத.  ஆகவவ,  மணனவிணயயும்  அணழத்தப்

வபனாவத எளிதனாக இருந்தத.

இலைண்டனில கனாணைத் தக்கணவ பலை.  எணவ

எணவ  என்பத,  அவரவர  ஈடுபனாட்ணட,  செனாரணப,

சுணவணயப் நபனாருத்தத.  அங்கு  நனாங்கள்

கண்டணவ சிலை. அவற்றில ஒன்று ‘ணஹைட் பனாரக்’

என்ற பூங்கனா. அத இலைண்டனுக்கு, நவளியிவலைனா,

அடுத்வதனா  இருக்கும்  பூங்கனா  அலலை.  நகருக்கு

உள்வள  இருக்கும்  பூங்கனா.  பரவலைனான  பூங்கனா.

நமய்யனாகவவ மிகப் பரவலைனான பூங்கனா.



எட்டுக்கு  எட்டு  மீட்டரில.  எங்வகனா  ஒரு

மூணலையில,  கட்டப்படனாமலிருக்கும்

நபனாட்டலக்கு,  நனாம்  ‘பூங்கனா’  என்று

அருணமயனாகப்  நபயரிட்டு  விடுகிவறனாவம.

அப்படிப்பட்ட  பூங்கனா  ‘ணஹைட்  பனாரக்.’  பலை

கிவலைனா  மீட்டர  நீளமும்  பலை  கிவலைனா  மீட்டர

அகலைமும்  உணடயத.  புல  தணரகளும்  நபரு

மரங்களும்  அடரந்தத.  நநடுங்  கனாலைமனாக

அழிக்கப்படனாமல,  சிணதக்கப்படனாமல

கனாப்பனாற்றப்படுகின்றத.  உலைனாவ  ஏற்ற  இடம் ;

நிழலிவலை ஒய்ந்திருக்க ஏற்ற இடம் இத்தணனயும்

எங்கணளக்  கவரந்தன.  இம்முணறகளிலம்

அணதப் பயன்படுத்திவனனாம் நனாங்கள்.

இவற்றிற்கு  வமலைனான  சிறப்நபனான்றும்

உண்டு  அப்  பூங்கனாவிற்கு.  அதநவன்ன ?

வபச்சுரிணமணயப்  நபற்ற  களம்  அத.

வபச்சுரிணமணயக் கனாக்கும் களம் அத.



பிரிட்டன்  வகனானனாட்சி  நனாடு.  வகனானனாட்சி

நபயரளவில  தனான்,  நமய்யனாக  நடப்பத

மக்களனாட்சி.

அந்நனாட்ணட  முற்கனாலைத்தில  ஆண்ட

மன்னரகளில  சிலைர,  வகனானனாட்சிணயக்

வகனாலைனாட்சியனாக,  நகனாடுங்வகனால  ஆட்சியனாக

ஆக்கிவிட்டனர.  அவரகள் நிணனத்தற்கு மனாறனாக,

யனாரும்  மூச்சுவிடக்கூடனாத.  'கப்சிப்'  தரபனார

நடத்த முயன்றனர பலித்ததனா ? இலணலை.

அடக்குமுணற,  கடுணமயனான  அடக்குமுணற

வநரமனாறனான  விணளணவவய  நகனாடுக்கும்.

ஆங்கிவலையப்  நபனாதமக்களும்  நகனாதித்த

எழுந்தனர :  எதிரத்த  முழங்கினர;

அரசின் அநீதிகணளக்  கண்டித்தனர.  அடி  உணத

பட்டனர.  சிணறயிவலை  அணடபட்டு,  வனாடி

மடிந்தனர.  தணலைணயயும்  நகனாடுத்தனர.



இறுதியில  நவற்றியும்  நபற்றனர.  நபனாத

மக்களுணடய  வபச்சுரிணமணய  ஆழமனாக

நிணலைநனாட்டினர.

இன்று  அந்நனாட்டில  முழுப்  வபச்சுரிணம

நிலைவுகிறத.  செட்ட  நூலகளில  கிடக்கும்

உரிணமயலலை,  அங்கு  நிலைவுவத.  எலலைனாரும்

அன்றனாடம்  பயன்படுத்தம்  வபச்சுரிணமணய

அங்வக பளிச்நசென்று கனாணைலைனாம்.

வபச்சுரிணமப்  வபனாரனாட்டத்தில  சிறப்பு

இடம் நபற்ற ஓரிடம்,  அந்த ‘ணஹைட் பனாரக்கி’ன்

மூணலைநயனான்று.  அங்குத்தனான்  சிலை

நூற்றனாண்டுகளுக்கு  முன்,  வபச்சுரிணமத்

தணலைவரகளும்  நதனாண்டரகளும்,

அவ்வுரிணமணய  நிணலைநனாட்ட,  அக்கனாலை

நணடமுணறயில  இருந்த  அரசியல



தவறுகணளயும்  பிறவற்ணறயும்  கண்டிக்கும்

களம் அணமத்த, வபனாரனாடி வந்தனர.

அக்  களத்திவலை  வபச்சு  வமணடயிலணலை.

அன்றும் இலணலை; இன்றும் இலணலை. அன்ணறய

அரசியலில, செமுதனாயத்தில, வனாழ்க்ணக முணறயில

கண்ட  தீங்குகணளப்  பற்றிக்

நகனாதிப்பணடந்தவரகள்  அம்  மூணலைக்குச்

நசென்று,  கருத்த  முழக்கம்  நசெய்வனாரகள்.

பூங்கனாவிற்கு  வந்தவரகளில  தணிந்தவரகள்

வபச்செனாளணரச் சுற்றி நின்று வகட்பனாரகள்.

வபச்சு,  தனானனாகவவ  முடியுநமன்று  நசெனாலலை

முடியனாத.  அரசின்  அடக்குமுணறயனாளரகளனால,

வபச்செனாளர,  வபசெத்  நதனாடங்கியதம்,  ணகத

நசெய்யப்படுவதம்  உண்டு.  விட்டுப்  பிடிப்பதம்

உண்டு.  சிறித  வநரம்  வபசியதம்,

தண்டிப்பதற்குப்  வபனாதிய  ஆதனாரம



கிணடத்தவிட்டத  என்று  நதரிந்ததம்  ணகத

நசெய்யப்படுவதம்  உண்டு.  ணகத

நசெய்யப்படனாமல  ஒருவர  வபச்சு  முழுவதம்

வபசி  முடித்தனால,  அவநகமனாக  அப்வபச்சில

உயிவரனா  கருத்வதனா  இலணலை  என்வற

நபனாருள். இப்படிப்பட்ட  அடக்குமுணறணய

எதிரத்தப்  பலலைனாண்டு,  பலைர,  வபசிப்  வபசி,

அனுபவித்த  சிணறத்  தண்டணனயனாக,  அடி

உணதயனாகச்  நசெனாலலைநவனாண்ணைனாக்

நகனாடுணமகளனாகப்  நபருவிணலை  நகனாடுத்த,

வபச்சுரிணமணயப்  நபற்ற  ‘குருவகஷத்திரம்’

‘ணஹைட் பனாரக்கின் மூணலைநயனான்று’

அக்கனாலைம்  முதல,  அம்  மூணலையில,  ஒவர

வநரத்தில  பலை  வபச்செனாளரகள்  வபசுவர;

விடுமுணற  நனாள்களில,  ஒவர  வவணள,  பத்தப்

பதிணனந்த ‘கூட்டங்கள்’ அடுத்தடுத்த நடக்கும்;



மற்ற  நனாள்களில  ஏக  கனாலைத்தில  ஐந்தனாறு

கூட்டங்கள் நடக்கும்.

அங்குப்  வபசெ,  யனாருணடய  அனுமதியும்

வதணவயிலணலை.  அங்கு,  வமணட  அணமக்கக்

கூடனாத.  ஆகவவ,  வபச்செனாளவர!  அவரத

வதனாழவரனா,  கனாலி  செனாதிக்கனாய்ப்  நபட்டி  ஒன்ணறக்

நகனாண்டுவபனாய்,  அங்வகனார  இடத்தில  வபனாட்டு

அதன்வமல  நின்று  வபசுவனார.  நிலைத்தின்  வமல

நின்வற  வபசுவவனார  பலைர.  உரிணமணய

நிணலைநிறுத்தம்  அவரகளுக்கும்  மற்நறனாரு

கட்டுப்பனாடு உள்ளத.

அத என்ன ?

அங்கு  யனாரும்  ‘ணமக்’  அணமக்கக்கூடனாத.

ஒருவர,  ஒலி  நபருக்கி  அணமத்தக்  நகனாண்டு

வபசினனால,  அருகில  நடக்கும்  மற்றக்

கூட்டங்களுக்கு,  அத  இணடயூறனாக  இருக்கும்.



மற்றப்  வபச்செனாளரகளின்  உரிணமணய  ஒலி

நபருக்கி  பறிக்கும்.  எனவவ,  அந்த  இடத்தில,

யனாரும்  ஒலி  நபருக்கி  ணவத்தப்  வபசெக்  கூடனா

நதன்ற தணடயுண்டு.

நனானும்  என்  மணனவியும்

இலைண்டனிலிருந்தவபனாத,  ஒரு

ஞனாயிற்றுக்கிழணம மனாணலை,  வபச்சுரிணமப் புனித

பூமிக்குச்  நசென்வறனாம்.  கூட்டங்கள்  நடக்கும்

வணகணயக்  கனாணைவவ

நசென்வறனாம். பூங்கனாவிற்குள்  நுணழந்ததம்,  ஒரு

சிறு  கூட்டத்ணதக்  கண்வடனாம்.  பதிணனந்த

இருபத  வபரகளுக்கு  வமல  இலணலை  அங்கு.

அதில  ஒருவர,  ஆரவத்வதனாடு  வபசிக்

நகனாண்டிருந்தனார.  சிறித  வநரம்  அவர  வபச்ணசெக்

வகட்வடனாம்.  அவர  ஒரு  யூதர.  யூத  செமயத்ணதப்

பற்றிப்  வபசினனார.  தங்கள்  'கரத்தர'  இனித்  தனான்

வரப்வபனாகிறனார  என்றனார.  அவணர



வரவவற்பதற்கனாக  ஆயத்தஞ்  நசெய்தநகனாள்ளச்

நசெனான்னனார.  அத்தணன  வபச்சுக்  கணளயும்  பதம்

பனாரக்க  எங்களுக்கு  ஆணசெ.  ஆகவவ,  சிலை  அடி

தரத்தில  நடந்த  நகனாண்டிருந்த  அடுத்த

கூட்டத்திற்கு  நகரந்வதனாம்.  அங்கும்  ஒருவர

ஆரவத்வதனாடு  வபசிக்நகனாண்  டிருந்தனார.  அவர

கத்வதனாலிக்க  கிருத்தவர.  'கரத்தர'  ஏசுவனாக,

வந்தணதப்  பற்றிப்  வபசினனார.  அவரத

நகனாள்ணககணளப்  வபனாப்பனாண்டவர  விளக்கிக்

கூறுவத  வபனாலைவவ  ஏற்றுக்  நகனாள்ளவவண்டும்.

அதவவ  விசுவனாசெத்திற்கு  அணடயனாளம்  என்றும்

வபசிக்நகனாண்டிருந்தனார.  அப் வபச்ணசெக் வகட்டுக்

நகனாண்டிருந்தவரகளும் சிலைவர.

அடுத்த  கூட்டத்தில  பிரனாநடஸ்டண்ட்

கிருத்தவர  ஒருவர,  தம்  செமயப்  பிரிவின்

சிறப்புக்கணளப்  பற்றிக்  கூறிக்  நகனாண்டிருந்தனார.

அவரத  வபச்ணசெக்  வகட்டுக்  நகனாண்டிருந்த



சிலைவரனாடு நனாங்களும் வசெரந்த சிறித வகட்வடனாம்.

நமலலை நழுவிவனனாம்.

சிலை  அடி  தரத்தில  வவநறனாருவர

வபசிக்நகனாண்டிருந்தனார.  அங்கும்  முப்பத

நனாற்பத  வபருக்குவமல  கூடவிலணலை;

அவரகவளனாடு  கலைந்த  நனாங்களும்  வபச்ணசெக்

வகட்வடனாம்.

செமயச்  நசெனாற்நபனாழிவுகணளயும்,

செமயங்கணளயும்  கண்டித்தக்  நகனாண்டிருந்தனார.

உணழத்தப்  பிணழக்க  முடியனாதவரகள்,

ஆண்டவணனப் பற்றிப் வபசிப் பிணழக்கிறனாரகள்

என்று குற்றஞ்செனாட்டினனார ;  நபரியனார பனாணியில,

செமயங்கணள  நயலலைனாம்  செனாடினனார. அங்கிருந்த

அடுத்ததற்கு  விணரந்வதனாம்.  ஏவதனா  உள்ளுர

விவகனாரம் பற்றி ஒருவர வபசிக் நகனாண்டிருந்தனார.

வபச்சு  கனாரமனாகவவ  இருந்தத.  இப்படி  உள்ளுர,



பிரனாந்தியச்  சிக்கலகள்  பற்றிய  கருத்தணரகள்,

இரண்நடனான்ணறயும்,  சிறித  சிறித

வகட்டுவிட்டு,  ஒரு  நபருங்கூட்டத்திற்கு  வந்த

வசெரந்வதனாம்  அன்று  நனாங்கள்  கண்ட  அத்தணனக்

கூட்டங்களிலம்  நபரியத  அத.  கூடியிருந்தனார,

அதிகம்  இருந்தனால,  இருநூறு  வபரனாக

இருக்கலைனாம்.  பத்தம்  பதிணனந்தம்,  முப்பதம்

முப்பத்ணதந்தவம  கண்ட  யனாருக்குவம  இருநூறு

வபர  நகனாண்ட  கூட்டம்  நபரிதனாகத்தனாவன

இருக்கும்.  அக்  கூட்டத்தின்  வபச்செனாளர,  ஒரு

நீக்வரனா.  அவர  ஆத்திரத்வதனாடு

வபசிக்நகனாண்டிருந்தனார. நின்று வகட்வடனாம்.

நவள்ணளயரகள்  ஆப்பிரிக்கனாவிற்கு  வந்த

நீக்வரனாக்கணள  அடிணமப்படுத்தி  வருவணத

வன்ணமயனாகக்  கண்டித்தனார.  சிலை

நிமிடங்களுக்குப்  பிறகு  இனி  நவள்ணளயர

எவரும்  ஆப்பிரிக்கனாவில  கனாலைடி  ணவத்தனால,



அவ்நவள்ணளயரின்  கழுத்ணத  அறுத்த

இரத்தத்ணத உறிஞ்செப் வபனாவதனாக ஆரப்பரித்தனார.

இணதக்  வகட்ட  நனாங்கள்  பதறிப்வபனாவனனாம்.

‘கலைனாட்டனா’  ஆகி  விடுநமன்று  அஞ்சிவனனாம்,

நமலலை நழுவி விடலைனாமனாநவன்று கருதிவனனாம்.

சுற்றுமுற்றும் பனாரத்வதனாம்.  நவள்ணளயர யனாரும்

நவகுளவிலணலை,  தடிக்கவிலணலை,

அஞ்செவிலணலை.

அப்வபனாத  அங்கிருந்த  இளந்தம்பதிகள்

எங்கள்  கண்களில  பட்டனர.  கணைவன்

மணனவியிடம்  கூறினனார ;  “கண்வணை!  இவர

ஏவதனா  உணைரச்சி  வயப்பட்டிருக்கிறனார.  அதற்குக்

கனாரணைமும்  இருக்க  வவண்டும்.  நனாம்

நபனாறுணமயனாக  இருந்த,  கனாரணைத்ணதக்

வகட்வபனாம்.  இணதக்  வகட்ட  மணனவியும்  புன்

முறுவவலைனாடு  கவனமனாகக்  வகட்டனார.  வபச்சு

நீண்டத.  ஆனனால,  சூடு  சிறித  தணிந்தத.



நனாங்களும் நமதவனாக நழுவிவிட்வடனாம். வமலம்

சிலை  சிறு  கூட்டங்கணளக்  கடந்த  பின்,  ஐம்பத

வபருணடய  கூட்டம்  ஒன்ணற  அணடந்வதனாம்.

அத,  அரனாஜெகக்  கூட்டம். “ஆட்சிகள்

அத்தணனயும்  மக்கள்  உரிணமணயப்

பறிக்கின்றன.  உரிணமணய  இட்லைர  பறித்தனாலம்

ஒன்வற,  செரச்சில  எடுத்தக்  நகனாண்டனாலம்

ஒன்வற,  அட்லி அடக்கினனாலம் ஒன்வற.  ஆகவவ

ஆட்சிமுணற  வவண்டனா.  வதரதலிலநனாள்

குறித்திருந்தனாரகள்-யனாருக்கும்  ஒட்டுப்

வபனாடனாதீரகள்.  இணதக் வகளனாமல சிலைர ஒட்டுப்

வபனாட்டனால  நபருங்நகடுதி  இலணலை.  யனார

நவற்றி நபற்றனாலம்,  இலைட்செம் வனாக்குகளுக்குப்

பதில  ஆயிரம்  ஒட்டுகவள  நபற்று,  நவன்றனால.

தணலை நகனாழுத்தத் திரியமனாட்டனார.  வனாக்கிணனப்

பயன்படுத்தியவரகணளவிட,  பயன்படுத்தனாதவர

பலை  வபர  என்ற  நதளிவு  நிதனானத்ணதக்



நகனாடுக்கும்”-இப்படிப்பட்ட  வபனாக்கிவலை

ஒருவர வபசிக்நகனாண்டிருந்தனார.

அவரகள்  வதரதணலைப்  பற்றிவயனா,

இக்கருத்ணதப்  பற்றிவயனா  கவணலைப்படனாமல,

விணரவில  விலைகிப்  வபனாவனனாம்.  வீடு  திரும்ப,

மீண்டும்  வந்த  வழிவய  நசென்வறனாம்.  முன்னர

பனாரத்த  கூட்டங்களில  சிலை  முடிந்தவிட்டன.

நீக்வரனாவர  வபசிய  கூட்டம்  நடந்த

நகனாண்டிருந்தத.  மறுபடியும்  அங்குச்  சிலை

நிமிடங்கள்  நின்வறனாம்.  கூட்டத்தினணரக்

கவனித்வதனாம்  பலைர  ஏற்நகனவவ

இருந்தவரகவள. யனாரும் தடிப்வபனா, கிளரச்சிவயனா

நகனாள்ளவிலணலை.  கவனமனாகக்  வகட்டுக்

நகனாண்டிருந்தனர.

நவளிநனாட்டனார  ஒருவர,  இலைண்டனுக்கு

வந்த  அங்குள்ள  வசெதிகணளயும்



உரிணமகணளயும்  நபற்றுக்நகனாண்டு,  அவ்

நவள்ணளயணரவய  அவ்வளவு  மிரட்ட

விடலைனாமனா ?  ஏன்  அப்படி  விட்டு

ணவக்கிறனாரகள் ?’  என்று  எங்களுக்கு  ஐயம்.

அணதப்  பலை  ஆசிரியரகளிடமும்

மற்றவரகளிடமும் நவளியிட்வடனாம் .

அவ்வளவு  வபச்சுரிணம  இருப்பணதப்

பற்றிப்  நபருமிதம்  நகனாண்டனர ;  புன்முறுவல

பூத்தனர.  அதற்குச்  சிறிதளவும்  தணட

விதிக்கக்கூடனாநதன்று  அழுத்தந்திருத்தமனாகக்

கூறினர. ‘அணதக்  கட்டுப்படுத்தகிவறனாம் ;

இணதக்  கட்டுப்படுத்தகிவறனாம்’  என்று

நலநலைண்ணைத்வதனாடு,  நதனாடங்கி,  நம்ணம

அறியனாமவலைவய  எலலைனாரக்கும்  பலை  விதத்

தணளகணள  மனாட்டி  விடுவவனாம்.  ஆகவவ

இருக்கிற  உரிணமயிவலை  சிறிதம்  ணக



ணவக்கக்கூடனாத !’  என்ற  வபனாக்கிவலை  இருந்தத

அவரகள் பதில.

நிணனக்க  நிணனக்கச்  சுணவக்கும்

அக்கனாட்சிணயயும்  கருத்ணதயும்  சிலை

அறிஞரகளிடம்  கூறும்  வனாய்ப்பு  அவ்வப்வபனாத

கிட்டிற்று.  எநததற்வகனா  படபடக்கும்,

தடிதடிக்கும்,  குமுறும்,  அனிச்செ  மலைரகளனாகிய

நம்மவரக்குச் நசெனாலலைலைனாமனா?



8. நலைனின்கிரனாடில

ஆயிரத்தத் நதனாள்ளனாயிரத்த அறுபத்வதனாரனாம் 

ஆண்டு, நசெப்டம்பர திங்கள், நனானும் என்னுடன் 

வந்த புகழ்நபற்ற இரு இந்தியக் 

கலவியனாளரகளும் நலைனின் கிரனாட் நகரத்திற்குச் 

நசென்வறனாம்.

அங்குள்ள  பலகணலைக்  கழகத்தில,  தமிழ்

நமனாழிணயக்  கற்றுக்நகனாடுக்கிறனாரகள்  என்று

அறிந்த  மகிழ்ந்வதனாம்.  நதன்னனாடுணடய  தமிழ்

நமனாழிணய,  எந்நனாடும்  கவனிக்கும்

இரஷியனாவில,  வடபனால  உள்ள  இரஷியனாவில,

வடக்வக  உள்ள  நலைனின்  கிரனாட்  பலகணலைக்

கழகத்தில  கற்றுக்  நகனாடுக்கிறனாரகள்  என்று

வகட்டவபனாத,  கனாதம்  இனித்தத:  கருத்தம்

இனித்தத ஊனும் உயிரும் இனித்தன.



முதல  நனாள் ;  நடுப்பகல  உணைவு  வவணள.

நனாங்கள்  மூவரும்,  தங்கியிருந்த  ஒட்டலக்குள்

நுணழந்வதனாம்.  தனிவய,  யனாருக்வகனா  கனாத்தக்

நகனாண்டிருந்த அந்த  வனாலிபர  ஒருவர  எங்கணள

அணுகினனார.

“நீங்கள் தனானனா வவல என்பத ?” என்று தூய

தமிழ்  உச்செரிப்பில,  என்ணன  வினவினனார.

என்வனனாடு  வந்த  இந்தியர  இருவருக்கும்  தமிழ்

நதரியனாத.  இவரகள்  தவறனாக  நிணனத்த  விடக்

கூடனாவத  என்பதற்கனாக,  “ஆம்”  என்று

ஆங்கிலைத்தில பதில அளித்வதன்.

“நனான்  தமிழில  வபசெலைனாமனா ?”  என்றனார,

அவ்வனாலிபர.  உடன்  வந்தவரகளிடம்  அனுமதி

நபற்றுக்நகனாண்டு. “நன்றனாகப் வபசெலைனாம். தங்கள்

நபயர என்னவவனா ?” என்வறன்.



‘  என் நபயர ரூதின் என்பத ; இத இரஷ்யச்

நசெனால.தமிழில  ‘நசெம்பியன்’  என்று  நபயர

என்றனார.

“தனாங்கள்  என்ணன  எப்படி  அறிவீரகள் ?

தனாங்கள்  இங்கு  என்ன  நசெய்த

நகனாண்டிருக்கிறீரகள் ?”

“தனாங்களும் வவறு இந்தியக் கலவியனாளரகள்

இருவரும்  இங்கு  வருவதனாகப்  பத்திரிணகயில

படித்வதன்.  தனாங்கள்  தமிழர  என்பணத,

என்னுடன்  நலைனின்  கிரனாட்  பலகணலைக்

கழகத்தில  தமிழ்  கற்றுக்நகனாடுக்கும்  திருமதி

ஆதிலைட்சுமி  அம்மனாள்  நசெனான்னனாரகள்.

அவரகளுக்கு  இப்வபனாத  வகுப்ப  வவணலை

இருப்பதனால  நனான்  மட்டும்  வந்வதன்”  என்பத

நசெம்பியன் பதில.



நசெம்பியன்,  பலகணலைக்  கழகத்  தமிழ்த்

தணறயில ஆசிரியர என்பணத அறிந்வதன்.  தமிழ்

ஆசிரியர  மட்டு  மலலை ;  தமிழில  ஆரவம்

உணடயவர என்று அறிந்த மகிழ்ந்வதன். அங்குத்

தமிழ்  தணறயில  சிலை  மனாணைவரகள்,  நம்  தனாய்

நமனாழிணயப்  பற்றுதவலைனாடு  கற்கிகிறனாரகள்

என்று  வகட்டுப்  பூரித்வதன்.  நதருநவலலைனாம்

தமிழ்  முழக்கஞ்  நசெழிக்கச்  நசெய்வீர”  என்ற

கட்டணளணயப்  பிற  நனாட்டவரனாவத  பின்பற்ற

முணனந்தள்ளணத  எண்ணித்  திருப்தி

நகனாண்வடன்.  உலைகநமலலைனாம்  தமிழ்  வகட்கும்

நனாளும் வருவமனா என்று எண்ணை வனானில உயரப்

பறந்வதன்.

தம்  பலகணலைக்  கழகத்திற்கு  வந்த,  தமிழ்

தணறணயக் கண்டு,  அங்குள்ள மனாணைவரகவளனாடு

வபசும்படி வகட்டனார நசெம்பியன். ஒப்புக்நகனாள்ள

நகனாள்ணள  ஆணசெ.  பயணை  ஆணணையணரக்



வகட்வடன்.  நிகழ்ச்சிகள்

நநருக்கமனாகச் நசெறிந்திருப்பணதச்

சுட்டிக்கனாட்டினனார.  நீக்குப்  வபனாக்கிற்கு

இடமின்ணமணய  விளக்கினனார.  உடன்  இருந்த

கவனித்த  நசெம்பியன்,  நிணலைணமணய  உணைரந்த

நகனாண்டனார.  பிறிநதனாரு  முணற  அத்தணகய

நலவனாய்ப்பிணன  எதிரபனாரப்பதனாகக்  கூறினனார.

வகுப்பிற்கு வநரமனாகி விட்டதனால வணைக்கம் கூறி

விணட நபற்றுக் நகனாண்டனார.

இவத நசெம்பியன்தனான் - ரூதின்தன் - பின்னர,

நசென்ணனக்கு  வந்த,  நசென்ணனப்

பலகணலைக்கழகத்தில  தமிழ்  கற்றவர.  கரம  வீரர

கனாமரனாசெவரனாடு,  அவரத  இரஷியப்  பயணைத்தில,

நமனாழிநபயரப்பனாளரனாகப்  பணியனாற்றிவரும்

இவவர.



நனாங்கள்  உணைவருந்தச்  நசென்வறனாம்.

மனிதரகளிவலை  சிலைணரத்  தீண்டனாதவரகளனாகக்

கருதி வந்த நம் மக்கள், பழக்கக் நகனாடுணமயனால,

இக்கனாலைத்தில  நமனாழிகள்  சிலைவற்றின்  வமல

அத்திண்டனாணமப் வபனாக்ணகத் திருப்புகிறனாரகவள

என்று  ஏங்கிவனனாம்.  தீண்டனாணம  மக்கள்

இணடவய  கூடனாத,  என்று  கருத்ணதத்

நதளிந்வதனாம்.  கற்ற  நமனாழிகநளலலைனாம்  நம்

நசெனாந்த  நமனாழிகளனாகி  விடும்.  அணவ  பிறந்த

நிலைத்தனார,  தனி  உரிணமவயனா  நகனாண்டனாட

முடியனாத.  புதிதனாகக்  கற்ற  அந்நியணர,  அம்

நமனாழிணயப்  பயன்படுத்தவதிலிருந்த  தடுக்க

முடியனாத.

இப்படிச்  நசென்றுநகனாண்டிருந்தத  எங்கள்

சிந்தணன.  பின்னர,  அவ்வூரிவலைவய  தனாங்கள்

நபற்ற பட்டறிவு எங்கள் சிந்தணனக்குச் சிறகுகள்

பலை  தந்தத.  உயரநிணலைப்பள்ளி  நயனான்றில



ஆங்கிலைத்தின்  மூலைம்  பலை  பனாடங்கணளயும்

கற்றுக்  நகனாண்டிருந்தனாரகள்.  அணத  நனாங்கள்

கண்வடனாம்.  பள்ளிகள்,  ஆங்கிலைத்ணத  அந்நிய

நமனாழியனாகக்  கற்றுக்  நகனாடுப்பணத  முன்னர

கண்டத.  உண்டு.  இங்குத்தனான்  அந்த  அத்திய

நமனாழிணயப்  பனாட  நமனாழியனாகவும்

பயன்படுத்தவணதக் கண் வடனாம். இம்முணற பலை

பள்ளிகளில  உண்டனா ?  இலணலை  வசெனாதணனயனாக

இரண்நடனாரு  பள்ளிகளில  ணகயனாண்டு  பனாரக்

கிறனாரகள். விணளணவ, சிக்கலகணள, விழிப்பனாகக்

குறித்தக்  நகனாள்கிறனாரகள்.  நமனாழிப்  பணகணய

நீக்கி,  தணிந்த,  புத  முணறணயச்  வசெனாதிப்பத

எங்கணளக்  கவரந்தத.  அதிகனாரம்

இருக்கிறநதன்று ‘இட்டத செட்டநமன்று, எடுத்த

எடுப்பிவலை  பலை  பள்ளிகளுக்கும்

ஆணணையிடனாமல  வசெனாதணனக்கனாகச்  சிலை

பள்ளிகணள  மட்டும்  அனுமதித்திருப்பத



எங்களுக்குத்  நதளிணவக்  நகனாடுத்தத.

கலவிமுணற  மனாற்றம்  கனாலைத்வதனாடு

விணளயனாட்டு.  அத  விணனயனாக-தீவிணனயனாக-

மனாறனாதிருக்க  வவண்டுநமன்றனால  கலவிச்

வசெனாதணனயும்  வதணவ  .  அவத  வநரத்தில  அத

குறுகிய  அளவிற்குட்பட்ட  வசெனாதணனயனாகவும்

இருக்கவவண்டும்’  என்று  உணைரந்வதனாம்.

கட்டுக்குட்பட்ட  முன்வனனாட்டவம  கலைவி

மனாற்றத்திற்கு  வழி  என்று  உங்கள்  நநஞ்செமும்

கூறுகிறதனா?

நலைனின்  கிரனாட்  நகரில,  ஜெனார  மன்னனத

மனாளிணக  இருக்கிறத.  இப்வபனாத  யனாரும்

குடியிருக்கும்  மனாளிணகயனாக  இலணலை.

கணலைக்கூடமனாக  இருக்கிறத.  ஜெனார  ஆட்சிணயக்

கவிழ்க்கச்  நசெய்த  புரட்சியில  மக்கள்  சிந்திய

இரத்தம்,  ஆவறயனாகும்.  இழந்த  உயிரகளும்

எத்தணன  -  எத்தணனவயனா  நகனாண்ட  பலிகளும்



நகனாடுத்த  பலிகளும்  ஏரனாளம்.  அழிந்த

நபனாருள்களுக்கும்  அளவிலணலை.  ஆயினும்

இங்கும் பிறவூரகளிலம் மனாளிணககணளயும் பிற

கட்டிடங்கணளயும  அவரகள்  அப்படிவய

கனாப்பனாற்றியிருப்பதவபனாலை  வவநறந்த

நனாட்டினரும்  கனாப்பனாற்றியிருப்பனாரகளனா  என்பத

ஐயவம.

நலைனின்  கிரனாடிலள்ள  ஜெனார  மனாளிணக

நபரியத  அழகியத.  அணத  அன்றிருந்தபடிவய

அருணமயனாகக்  கனாத்த  வருகிறனாரகள்.

நதனாலநபனாருள் கனாட்சிக்கனாக அலலை பயனுக்கனாகக்

கனாத்த  வருகிறனாரகள்.  சிறந்த  பலை  ஒவியங்களும்

சிற்பங்களும்,  வவறு  கணலைப்  நபனாருள்களும்

அங்குக்  கனாட்சிக்கனாக  ணவக்கப்பட் டுள்ளன.

அணவ  அலைங்கரிக்கும்  மண்டபங்களும்

ஒன்றிரண்டு அலலை ; பலை அவற்றில சிலைவற்ணறச்



சுற்றிப்  பனாரக்கவவ  எங்க  தக்குப்  பிற்பகல

முழுவதம் செரியனாகிவிட்டத.

ஏரனாளமனானவரகள்,  ஆணும்  நபண்ணும்,

நபரியவரகளும்  சிறியவரகளும்-வயதில-வந்த,

கண்டு  மகிழ்ந்த,  அறிந்த,  நதளிந்த

நசெலகிறனாரகள்.  கனால  கடுக்கும்வபனாத

ஆங்கனாங்வக,  இணளப்பனாறவும் நலலை நபஞ்சுகள்

அணமத்த  இருக்கிறனாரகள்.  இப்படிவய  பலை

ஊரகளில  பிரபுக்கள்  மனாளிணககள்  கணலைக்

கூடங்களனாகி விட்டன.

இம்முணற  இலணலைநயன்றனால  மறுமுணற

நவலவத உறுதி. அன்ணறக்குப் பயன்படக்கூடிய

இம்மனாடமனாளிணககணளப்  பிற  கட்டிடங்கணளப்

பனாழனாக்க  வவண்டனா.  அப்வபனாணதக்கப்வபனாவத

குறித்த  ணவத்த,  பனாதகனாத்தக்  நகனாள்ளலைனாம்

என்ற  வபனாக்ணக  அங்குக்  கண்வடனாம்.



இப்வபனாணதக்குத்  தனக்கு  ஆகனாத  பனாணலைக்

நகனாட்டிக் கவிழ்க்கும் வபனாக்கு இலணலை.

சிலைரிடத்திவலை  முடங்கிக்கிடந்த

நபனாருட்நசெலவத்ணத  எலலைனாருக்கும்

பயன்படும்படி  நசெய்தணதப்  வபனால,  சிலை

மனாளிணககளுக்குள்  மணறந்த  கிடந்த

கணலைப்நபனாருட்கணளயும்  மக்கள்  அணனவரும்

கண்டு களிக்கச் நசெய்த விட்டத வசெனாவியத் ஆட்சி

என்று  நபருணமப்பட்டுக்  நகனாள்கிறனாரகள்

ரஷியரகள்.

வரலைனாற்றுச்  சிறப்புணடய  நலைனின்கிரனாணட

இரண்டனாவத  உலைகப்வபனாரின்  வபனாத,

நஜெரமனானியர  முற்றுணக  இட்டனர.  முற்றுணக

சிலை  நனாட்களனா ?  இலணலை.  சிலை  மனாதங்களனா ?

இலணலை.  நமனாத்தம்  900  நனாள்கள் முற்றுணகயனாம்.

நஜெரமனானியர  சுற்றி  வணளத்தக்நகனாண்டனால



வபனார  விணளயனாட்டனாகவனா  இருக்கும் ?  மிகக்

கடும்வபனார  நடத்ததனாம்.  அன்றனாடம்

ஆயிரக்கணைக்கில  செனாவனாம்.  உண்ணை

உணை விலணலை. குடிக்க நீரிலணலை, பட்டினியனாலம்

தனாகத்தனாலம்  இறந்தவர  இலைட்செக்கணைக்கில.

வபனாரனாடி  மடிந்தவரும்.  இலைட்செக்கணைக்கில.

ஆயினும்  செரணைணடயவிலணலை  நலைனின்  கிரனாட்.

நவந்நீரில  வதனால  வனாணரப்  வபனாட்டுக்  கனாய்ச்சி:

குடிக்கும்  நிணலைக்கு  வந்தவபனாதம்,  கலைங்கனாத.

தனாக்குப்பிடித்த  கூடி  நின்று,  வபனாரனாடி,

கணடசியில  நவற்றியும்  கண்டத  நலைனின்

கிரனாடு.  பதிணனந்த இலைட்செம் மக்கணள இழந்த

செரணைணடயனாத நின்று நவன்றத என்று நலைனின்

கிரனாட்  வனாசிகள்  பலைர  நபருமிதத்வதனாடு

எங்களிடம் கூறினர.

‘விதந்தரு  வகனாடி  யின்னல  விணளந்நதணன

அழித்திட்டனாலம்  சுதந்திரவதவி  நின்ணனத்



நதனாழுதிடல  மறக்கிவலைவன  என்ற  சுதந்திர

கீதத்திற்கு  இலைக்கணைமனாக  விளங்கிய

அந்நகரவனாசிகள்  தணலைநிமிரத்த  நிற்க  உரிணம

நபறனாவிட்டனால  வவறு  எவவர  உரிணம

உணடயவரகள் !

‘நசெனாந்த  அரசியலம்  புவிச்சுகங்களும்

மனாண்புகளும்  அந்தகரக்குண்டனாவமனா  கிளிவய,

அலிகளுக்கின்ப  முண்வடனா!  ஆம்  அவதனா

பனாரதியனாரின்  குரல  வகட்கிறத,  வகளுங்கள்:

உற்றுக் வகளுங்கள் உணைரவு நபறுங்கள்.



9. நமய்யனான நசெலவம்

வசெனாவியத் பயனத்தின்வபனாத, நனாங்கள் யனாலடனா 

என்ற நகருக்குச் நசென்வறனாம். அந்நகரம் அண்ணம

வரலைனாற்றில சிறந்த இடம் நபற்றத, அத 

கருங்கடல கணரயில உள்ள அழகிய நகரம்.

அந்நகரிலதனான், இரண்டனாம் உலைகப் வபனாரின்

பிற்பகுதியில  முப்நபருந்  தணலைவரகளின்

மகனாநனாடு நடந்தத. அம் மும்மூரத்திகள் யனார ?

செரச்சில,  ரூஸ்நவலட்  ஸ்டனாலின்  ஆகிய

மூவர.  அவரகள்  அங்குக்  கூடினர.  உலைகப்

வபனாணர  நவற்றிகரமனாக  முடிப்பணதப்  பற்றித்

திட்டமிட்டனர.  நவற்றிக்குப்  பிறகு,  உலைக

அணமதிக்கு  என்நனன்ன



நசெய்யவவண்டுநமன்றும்  கலைந்த

ஆவலைனாசித்தனர. விரிவனாகத் திட்டமிட்டனர.

தணலைவரகள்  கூடிய  அந்நகருக்கு,

நதனாண்டரகளனாம்,  கலவித்  நதனாண்டரகளனாம்,

நனாங்கள் மூவரும் வபனாய்ச் வசெரந்வதனாம்.

அந்நகருக்குப்  பலை  கிவலைனாமீட்டர

தரத்திலிருந்வத, கருங்கடணலை அடுத்த, பலைப்பலை

நபரிய  அழகிய  மனாளிணககணளயும்

கட்டிடங்கணளயும்  கண்வடனாம்.  அவதனா  அந்த

வமட்டிவலை  நதரிகிறவத

அம்மனாளிணக....வகனாமகனுணடயத.  அத  அந்தக்

கனாலைம்  பிரபுத்தவம்  வபனாய்விட்ட  கனாலைம்  இத.

இப்வபனாத, அம்மனாளிணக.......நநம்பர

நதனாழிற்செனாணலைத்  நதனாழிலைனாளரகளுணடய

நலைவிடுதி”



“இவதனா  கடணலை  நயனாட்டியுள்ள  கடலைகம்,

முன்பு ஒரு வகனாடீசுவரனுணடய மனாளிணக.இன்று

ஆசிரியரகள்  நலைவிடுதி,”  இப்படிப்  பலை  நபரிய

கட்டிடங்கணள  சுட்டிக்  கனாட்டினனார.  எங்கணளச்

சிம்பரனாபல  விமனான  நிணலையத்திலிருந்த

அணழத்தக்  நகனாண்டு  வபனானவர  ஒவ்நவனாரு

செனாரனாருக்கும்  ‘நலைவிடுதி’  என்று  குறிப்பிட்டு

வந்தனார.

“  நலைவிடுதி  என்றனால  என்ன?”  எனும்

ஐயத்ணதக் கிளப்பிவனனாம்

“உடல  நலைத்திற்வகற்ற  தட்ட

நவப்பநிணலையும்,  நற்கனாற்றும்,  இயற்ணகச்

சூழ்நிணலையும்  உணடய  பலை  மணலையூரகணளயும்

கடற்கணரப்  பட்டினங்கணளயும்  ஆவரனாக்கிய

ஆஸ்ரமங்களனாகக்  கனாத்த  வருகிறனாரகள்.

பலைதணறகளிலம்  பனாடுபடும்  பனாட்டனானிகளும்,



அலவலைரகளும்  ஊழியரகளும்  ஆண்டுக்கு

ஒருமுணற  விடுமுணறயில  அத்தணகய

இடங்களுக்குச்  நசென்று  தங்கி  ஒய்வு

நபறுவனாரகள்.  உடல  நலைத்வதனாடும்  உள்ள

ஊக்கத்வதனாடும்  வவணலைக்குத்  திரும்புவனாரகள்.

இதற்கு  வசெதியனாக  இருக்கும்  நபனாருட்டு

ஒவ்நவனாரு  ஆவரனாக்கியபுரியிலம்  நவவ்வவறு

பிரிவுத்  நதனாழிலைனாளருக்நகன்றும்  தனித்தனி

விடுதி உண்டு.

“எடுத்தக்கனாட்டனாக  இரயிலவவ

நதனாழிலைனாளிகளுக்நகன்று  அவரகள்

நதனாழிற்செங்கத்தின்  பரனாமரிப்பில  விடுதி

அணமத்திருப்பனாரகள்.  அவதவபனாலை  வமனாட்டனார

வனாகனத்  நதனாழிலைனாளரகள்  விடுதி

அணமத்திருப்பனாரகள்.  ஆணலை

நதனாழிலைனாளரகளுக்நகன்று ஒரு விடுதி இருக்கும்



ஆசிரியரகளுக்நகன்று,  அவரகள்  செங்கம்  ஒரு

விடுதிணய நடத்தம். 

“இப்படி  நனாடு  முழுவதம்,  பலை  ஊரகளில,

பலை  பிரிவினருக்கும்  விடுதிகன்  இருப்பதனால,

எளிதனாக  அதிகச்  நசெலைவிலலைனாமல,  விடுமுணற

விடுதிகளனால  நலைம்  நபறுகின்றனர  எங்கள்

மக்கள்” - இத வதனாழரின் பதில.

கருங்கடணலைச்  சுற்றி  இத்தஃணகய

நலைவிடுதிகள் ஏரனாளம்.  இங்கு,  அச்செமின்றி கடல

நீரனாட  ஏரனாளமனான  இடங்கள்  இயற்ணகயனாக

அணமந்தள்ளனவனாம்.  கருங்கடலம்  அதிக

நகனாந்தளிப்பு இலலைனாதத.  நனாங்கள் நசென்றவபனாத

நபரிய  ஏரிகளில  வீசுகிற  அளவு  அணலைகூட

இலணலை.  பலை  இடங்களில  கணரயிலிருந்த

நநடுந்தூரத்திற்கு ஆழம் மிகக் குணறவு.  எனவவ

ஆபத்தின்றி கடல நீரனாடலைனாம்.



இணத  அறிந்த,  நனாங்கள்  அதற்வகற்ற

உணடவயனாடும்.  மனப்வபனாக்வகனாடும்  யனாலடனா

வபய்ச்  வசெரத்வதனாம்.  அங்குப்வபனா  ய்ச்  வசெர

பிற்பகல  ஆகிவிட்டத.  ஆகவவ,  உண்டு,  சிறித

இணளப்பனாறி விட்டு, ஊர கற்றிப் பனாரத்வதனாம்.

பின்னர  தணறநயனான்றிற்குச்  நசென்வறனாம்;

வழியிவலை  வவயனாதிகர  ஒருவர  எங்கணளக்

கண்டனார; வழிமறித்தனார.

அவர  பழுத்த  பழமனாக  இருந்தனார;

எங்களுடன்  வந்த  அம்ணமயனாணர  -  இந்தியப்

நபண்மணிணய  -  உற்றுப்  பனாரத்தனார.  கண்ணிர

நபனாலைநபனாலைநவன்று  உதிரந்தத.  “பலை

ஆண்டுகளுக்கு  முன்  இறந்த  வபனான  ஒவர

மகணளப் வபனாலைவவ நீர இருக்கிறனாய் அம்மனா !  நீ

வனாழ்க!”  என்று  தணலைவமல  ணகணய  ணவத்த

வனாழ்த்தினனார.  தம்வமனாடு  ஒட்டலக்கு  வந்த



வதநீர  அருந்தம்படி  வவண்டினனார.  இவற்ணற

எங்களுக்கு  ஆங்கிலைத்தில  நசெனான்ன

நமனாழிநபயரப்பனாளர  எங்கள்  பணிவனான

மறுப்ணப  அப்நபரியவருக்குச்  நசெனாலலி

அணமதிப்படுத்தி அனுப்பினனார.

நபரியவரின்  கண்ணி,  என்  தக்கத்ணத

எனக்கு  நிணனவு  படுத்திவிட்டத.  பலணலைக்

கடித்தக்நகனாண்டு,  மற்றவர கனாணைனாவண்ணைம்

செமனாளித்தக்  நகனாண்வடன்.  படகுத்  தணறணயச்

வசெரந்வதனாம்.  வமனாட்டனார  படநகனான்றில

ஏறி,கருங்கடலில  பலை  மணிவநரம்  பயணைஞ்

நசெய்த  திரும்பிவனனாம்.  இனிய,  அதிகக்

குளிரிலலைனாத  நற்கனாற்று  எங்கணள

உற்செனாகப்படுத்தியத

நமனாழிநபயரப்பனாளரும்  வழிகனாட்டியும்.

ஏவதவதனா  நசெனாலலிக்நகனாண்டு  வந்தனாரகள்.



என்னுடன் வந்த இந்திய நண்பரகள் இருவரும்

அணதக்  வகட்பதம்,  வநனாட்டம்  பனாரப்பதம்,

வகள்வி  வகட்பதமனாக  இருந்தனாரகள்.

நபரியவரின்  கண்ணீரனால  நசென்ணனக்குத்

திருப்பப்பட்ட  என்  சிந்தணன,தமிழ்

நனாட்டிவலைவய சுற்றிக் நகனாண்டிருந்தத.

கனாலைஞ்நசென்ற  அழகப்ப  நசெட்டியனார  தமத

கலலூரிகளில பணிபுரியும் ஆசிரியரகள் வகனாணட

விடுமுணறயில  நசென்று  தங்கி  மகிழ்வதற்கனாக,

வகனாணடக்கனானலில  பங்களனா  ஏற்பனாடு

நசெய்திருந்தத  கண்  முன்வன  நின்றத.  அணத

ஆசிரியரகள்  பயன்படுத்தனாத  என்  நிணனவிற்கு

வந்தத.  நம்  கலலூரிப்  வபரனாசிரியரகளிடம்கூட,

விடுமுணறகணள ஆவரனாக்கிய புரிகளில கழிக்கும்

மனப்வபனாக்வகனா அதற்கனான நபனாருள் நிணலைவயனா

இலணலைவய  என்று  ஏங்கிற்று  உள்ளம்.  நம்

பிஞ்சுகணளயனாவத  வறுணமயின்றி,



வனாட்டமின்றி  தள்ளி  வளர  வழிநசெய்  என்றத

மனசெனாட்சி.  பள்ளிப்பகலணைவும்  சீருணடயும்

மின்னின.  அதற்கும்  குறுக்குச்செனால  ஓட்டிய

நலலைவரகநளலலைனாரும் மின்னி நணகத்தனர.

'அப்பனா !  கவணலைப்படனாதீரகளப்பனா !  இங்கு

நலலைத  நசெய்யவும்  மனாட்டனாரகள் ;

நசெய்கிறவரகணள  சும்மனா  விடவும்மனாட்டனாரகள்.

இதற்நகலலைனாம்  கவணலைப்படனாதீரகள்.  நீங்கள்

நசெய்ய வவண்டியணதச் நசெய்யுங்கள் என்று,  என்

மணறந்த மகன் வள்ளுவன் நசெனான்னதம் மின்னி,

உறுதிணய வளரத்தத.

தமிழ்நனாட்டின்  அணரத்த  மனாவுப்

வபச்செனாளரகள்  சிலைர,  பகலணைவுத்  திட்டத்ணத

அரசியல கண்வணைனாட்டத்வதனாடு, 'பஞ்செர'  நசெய்ய

முயன்றவபனாத, அவன் எனக்குக் நகனாடுத்த ஊக்க

ஒலி அத.



இன்னும்  தமிழ்நனாட்டில  எங்நகங்வகனா

பனாய்ந்தத.  என்  சிந்தணன,  எத்தணனவயனா

நிகழ்ச்சிகணளயும்,  ஆள்கணளயும்  பிடித்த,

விட்டுத்தனாவி,  மீண்டும்  'யனாலடனா'  வர

நநடுவநரமனாகிவிட்டத. இதற்குள் படகு திரும்பி

வந்த தணறயில நின்றத. வழிகனாட்டி ஆண்மகன்-

படகிலிருந்த  கணரக்குத்  தனாண்டிக்  குதித்தனார.

நனாங்கள் பத்திரமனாக இறங்கி வந்வதனாம்.

அடுத்த  நனாள்  கனாணலை  கடலில  குளிக்கத்

திட்டமிட்வடனாம்.  எங்கவளனாடு  வசெரந்த

குளிக்கும்படி  வவண்டிவனனாம்,  வழி  கனாட்டிணய.

தனாம்  வந்த  எங்கணளக்  குளிக்க  அணழத்தப்

வபனாவதனாகவும்,  ஆனனால  தனாம்  எங்கவளனாடு

குளிப்பதற்கு  இலணலை  என்றும்  மறுத்தனார.

நனாங்கள் இரண்நடனாரு முணற வற்புறுத்திவனனாம்.

உறுதியனாக உணைரச்சி ஏதம் கனாட்டனாமல மீண்டும்

மீண்டும் மறுத்தனார.



அடுத்த நனாள் கணலை கடல நீரனாட  ,  எங்கணள

அணழத்தப்  வபனாக  வந்தனார  வழிகனாட்டி.  அவணர

எங்கவளனாடு  வசெரந்த  நீரனாடும்படி  மீண்டும்

வவண்டிவனனாம்.  அப்வபனாத  கூறின  பதில

எங்கணளத்  திடுக்கிடச்  நசெய்தத.  நம்ப

முடியவிலணலை  அச்நசெய்திணய  ஏன் ?

அப்வபனாதம்  செரி,  அதற்கு  முன்பும்,  தக்கத்தின்

செனாயணலை  அவரிடம்  கனாணைவிலணலை.  அச்செத்தின்

நிழல படரவிலணலை அவர அழகு முகத்தில.

தமத கனாலகளில ஒன்று நபனாய்க்கனால, என்று

அவர  கூறிய  வபனாத  அதிரச்சி  ஏற்பட்டத.

அப்படியனாநவன்று வியந்வதனாம்.  நசென்ற உலைகப்

வபனாரில,  ஈடுபட்டு,  கனாணலை  இழந்தவிட்டதனாக

விளக்கம்  கூறினனார.  பின்னர  நபனாய்க்கனால

நபற்றனார.  அதவனனாடு  வனாழ்கிறனார.  அவரத

நணடயில  நபனாய்க்கனால  நணடநயன்று

செந்வதகப்படுவதற்கு  இலலைனாமல



செனாமரத்தியமனாக நடந்தநகனாண்டு  வந்தனார,

அவ்விணளஞர-அலலை.  முப்பத்ணதந்த  நனாற்பத

வயதணடய-அவர.

“வபனாரிவலை  ஈடுபட்டு  ஊனப்பட்ட  யனாரும்

சுணமயனாக  உட்கனாரந்ததிலணலை.  பரிகனாரம்

வதடிக்நகனாண்டு,  ஏதனாவத  ஒரு  வவணலைக்குப்

பயிற்சி  நபற்றுத்  தனாவம

உணழப்பணதக்கனாணைலைனாம்.  அத்தணன வபருணடய

உணழப்பும்  நனாட்டின்  வளத்திற்குத்  வதணவ.

பலைரும்,  நசென்ற  கனாலைத்  தியனாகத்ணதக்  கனாட்டி,

வனாழ்நனாள்  முழுவதம்  வனாழ்ந்தனால,  நனாட்டில

வளரச்சியும்  வளமும்  எப்படி  ஏற்படும் ?”  இத,

அவரத படப்பிடிப்பு

எங்களிவலை  ஒருவருக்குக்  கனாய்ச்செல

வருவதவபனால  இருந்தத.  அணதச்  செனாக்கனாகக்



கனாட்டி,  நனாங்களும் குழனாய் நீரனாடி,  உண்டுவிட்டு,

‘ஆரநடக்’ மனாணைவர நலைவிடுதிக்குச் நசென்வறனாம்.

ஆரநடக்  மனாணைவர  இலலைத்ணதக்  கனாணும்

நபனாருட்வட  நனாங்கள்  இவ்வளவு  நநடுந்தூரம்

வந்வதனாம்.  நனாங்கள்  நசென்ற  வபனாத  உயரநிணலைப்

பள்ளி  மனாணைவ  மனாணைவிகள்  பலைர,  நீரனாடிவிட்டு

தங்கள்  அணறகளுக்குத்  திரும்பிக்

நகனாண்டிருந்தனர  எங்கணளக்  கண்டதம்

வணைக்கம் கூறிவிட்டுச் நசென்றனர.

இலலைப்  நபனாறுப்பனாளர,  எங்கணள

அணழத்தக் நகனாண்டு வபனாய் பலை இடங்கணளயும்

கனாட்டினனார;  இந்த  இலலைம்  கருங்கடல

கணரவயனாரத்தில கட்டப்பட்டிருக்கிறத. அறுநூறு

வபர ஏககனாலைத்தில தங்கக்கூடிய அளவில விடுதி

ஒவ்நவனான்றும்  இருந்தத.  இப்படி  மூன்று

விடுதிகள்.தனித்தனிவய  அணவ  வணளவுக்குள்



இருந்தன.  நனான்கனாவத விடுதிநயனான்ணற கட்டிக்

நகனாண்டிருந்தனர.  அத  முடிந்தனால  2400  வபர

ஒவர வநரத்தில தங்கலைனாம்.

இணவ,  உயரநிணலைப்பள்ளி  மனாணைவ,

மனாணைவியருக்கனாக  தனித்  தனிவய

ஒதக்கப்பட்டணவ.  இருபனாலைரும்

அங்கு தங்கியிருக்கக்  கண்வடனாம்.  இத,  நனாடு

முழுவதற்குமனான,  மனாணைவர  இலலைம்.  ஆகவவ

பலை  இரனாச்சியங்களிலிருந்தம்  இங்கு  வந்த

தங்குகிறனாரகள்.  பதிணனந்த  நனாள்களுக்கு

மட்டுவம இங்குத் தங்கலைனாம். ஆண்டு முழுவதம்

இலலைம்  திறந்திருக்கும்.  ஆண்டு  முழுவதம்,

இலலைம், விடு முணறயின்றி நிணறந்திருக்கும்.

மனாணைவர  இங்கு  வருவத  தங்கள்

விருப்பப்படியலலை.  பள்ளிப்  படிப்பிவலைனா,

விணளயனாட்டிவலைனா சிறப்பிடம் நபறும் மனாணைவ,



மனாணைவியவர  இங்கு  வரலைனாம்.  அந்நிணலை

நபற்றவரகளுக்கு,  முணறப்படி  இடம்

கிணடக்கும்.  எந்த  மனாதத்தில  என்று

நசெனாலலைமுடியனாத.  விடுமுணறக்  கனாலைத்தில

இலலைனாமல  பள்ளிக்கூட  கனாலைத்திலம்  முணற

வரலைனாம்.

“பள்ளிக்கூட  கனாலைத்தில  பதிணனத்த  நனாள்

அங்கு  வந்த  விடுவதனால  படிப்புக்  நகட்டுப்

வபனாகனாதனா?” இக்வகள்விணயக் வகட்வடனாம்.

அங்குள்ள  முழு  உயரநிணலைப்பள்ளிணயக்

கனாட்டினர. எலலைனா வசெதிகளும் உள்ள பள்ளி அத.

வபனாதிய  ஆசிரியரகளும்  கருவிகளும்  உள்ள

பள்ளி  அத.  பனாடம்  நடந்தநகனாண்டிருக்கும்

பள்ளி  அத.  சிறப்பிடம்  நபறனாதவரகளுக்கு

அங்குத்  தங்க  வனாய்ப்பு  இலணலையனா ?  உண்டு

நூற்றுக்கு  இருபத  இடத்ணத



அப்படிப்பட்டவரகளுக்கு

ஒதக்கியிருக்கிறனாரகள்.  இதில  வருகிறவரகள்

நசெலைவிற்குப்  பணைம்  நகனாடுக்க  வவண்டும்.

சிறப்பிடம்  நபற்றவரகளுக்கு  இலைவசெத்  தங்கல,

உணைவு.

கடற்கணரக்குச்  நசென்வறனாம்.  மனாணைவ.

மனாணைவியர  பலைர  நீந்தக்

கற்றுக்நகனாண்டிருந்தனாரகள்.  அதற்நகன்று

நியமிக்கப்பட்ட  ஆசிரியரகள்  உடன்  இருந்த

கற்றுக்  நகனாடுத்தனாரகள்.  அங்கு  ஆழமும்

இலணலை;  அணலையும்  இலணலை.  அணர  கிவலைனா

மீட்டர  தரங்கூட  அப்படிவய  இருக்குமனாம்.

ஆகவவ,  மூழ்கிப்  வபனாவவனாவமனா  என்ற

அச்செமின்றி  மகிழ்ச்சிவயனாடு  அவரகள்  நீந்தப்

பழகிக் நகனாண்டிருந்தனர.



இலலை வணளவில ஒருபனால, பலைர பனாடலகள்

பயின்று  நகனாண்டிருந்தனர;  மற்நறனாருபனால,

பந்த விணளயனாடிக் நகனாண்டிருந்தனர;  சிலைர ஓடி

வந்த எங்கணளப் படநமடுத்தனர.

இணதப்  வபனான்ற  மனாணைவர  இலலைம்  சிலை,

இரனாச்சியம்  வதனாறும்  உண்டனாம்.  வளரும்

மனாணைவர,  மகிழ்ச்சிவயனாடும்,  உடல

நலைத்வதனாடும்,  உள்ள  ஊக்கத்வதனாடும்  வளர

வவண்டும்  என்பதில  தனான்  எத்தணன  அக்கணற!

எத்தணன கவனம் !

அடுத்த  நனாள்,  'யனாலடனா'  விலிருந்த  கீவ்

நகரத்திற்குப்  புறப்பட்வடனாம்.  'சிம்பரனாபல'  நகர

விமனான  நிணலையம்  வணர  வந்தனார  வழிகனாட்டி.

வபச்சு பலைவற்றின் வமல பறந்தத.

“நமய்யனான  நசெலவம்  மக்கட்  நசெலவவம.

குழந்ணதகள்  குழந்ணதகளனாக  மகிழ்ந்தனாட



வவண்டும், சிறுவர சிறுமியர சுணமவயதமின்றிச்

சிரிப்வபனாடும்  தடிப்வபனாடும்  தள்ளி  வளர

வவண்டும்.  இணளஞர  இணணையற்ற

ஊக்கத்வதனாடும்  அறிவவனாடும்  ஆரவத்வதனாடும்

வளரவவண்டும்.  வனாலிபர  வலிணம

மிக்கவரகளனாக,  ஆற்றல மிகுந்தவரகளனாக,  கூடித்

நதனாழில புரிபவரகளனாக, நபனாறுப்புள்ளவரகளனாக

வனாழ  வவண்டும்.  இந்நிணலைணய

உருவனாக்குவதற்கு  வவண்டியணத  நயலலைனாம்

நசெய்த  வருகிறனாரகள்.  எங்கள்  நனாட்டில...”-

வழிகனாட்டி  வபச்ணசெ  முடிக்கவிலணலை.  நனான்

குறுக்கிட்வடன்.

இவ்வளவு  நன்முயற்சிகளுக்கிணடயில,

வபனார  என்ற  நபயரனால,  எத்தணன  உயிரகணளப்

பலியனாக்கி  விடுகிவறனாம்.  எத்தணன  கனாணளயர

கனால  இழந்த,  ணகயிழந்த,  கண்  இழந்த

அவதிப்படுகிறனாரகள்.  நல  வளரச்சி  ஒரு  பக்கம்.



நபரும்  அழிவு  ஒரு  பக்கம்.  என்ன  உலைகம்”

என்று அங்கலைனாய்த்வதன்.

“ஆம்.  வபனார,  நபருங்நகனாடுணம.  அத

நகனாள்ளும்  பலி,  பலை  இலைட்செம்.  அத  விட்டுச்

நசெலலம்  ஊனரகள்  அணதவிட  அதிகம்.

இணதவிடக்  நகனாடுணம-நபருங்நகனாடுணம-

ஒன்று மிலணலை.  இணத  நனாங்கள்  அண்ணமயில

அனுபவித்தவரகள்.  ஆகவவ,  அணமதிணய,

ஆரவத்வதனாடு விரும்புவர '  என்று பரவசெத்வதனாடு

பகன்றனார.

செனாந்தியனால  உலைகம்  தணழப்பத  நன்றனா ?

செண்ணடயனால  உலைகம்  உணடவத  நன்றனா?

செண்ணடயனால நநனாண்டியனாவத நன்றனா?



10. இலைண்டனில

ஆயிரத்தத் நதனாள்ளனாயிரத்த ஐமபத்வதனாவரனாவத 

ஆண்டு, ஜெஜூணலைத் திங்களில ஒரு நனாள், நனான் 

இலைண்டனில, முதிவயனார 

கலவிக்கூடநமனான்ணறக் கண்வடன்.

குறிப்பிட்ட  நதருணவ  அணடந்ததம்,

வழிப்வபனாக்கச் ஒருவரிடம் முதிவயனா கலவிக்கூட

முகவரிணயக்  கனாட்டி,  அணடயனாளம்  கனாட்ட

வவண்டிவனன்.

அவர,  நனான்கு  கட்டிடங்களுக்கு  அப்பனால

இருந்த  நபரிய  கட்டிடம்  ஒன்ணறச்  சுட்டிக்

கனாட்டினனார.

அங்குச்  நசென்வறன்.  கலவிக்கூட

முதலவணரக்  கண்வடன்.  அவர  அன்வபனாடு



வரவவற்றனார.  கனிவவனாடு  பதில  உணரத்தனார.

எங்கள் உணரயனாடலின் செனாரம் இவதனா :

இக்கலவிக்  கூடத்தில  அறுபத்த  நனான்கு

வணகப்  பனாடங்கள்,  பயிற்சிகள்  நடக்கின்றன.

இங்கு நடக்கும் முதிவயனார கலவி,  முதற்படிப்பு

அலலை; நதனாடர படிப்பு ஆகும். எந்த வகுப்பிலம்

ஒரு குறிப்பிட்ட நபனாதப் பரீட்ணசெக்கு ஆயத்தஞ்

நசெய்வதிலணலை.

ஏற்நகனவவ,  உயரநிணலை  வணரயிவலைனா

நதனாடக்க  நிணலை வணரயிவலைனா படித்தவரகளுக்கு

இக்கலவி  நிணலையம்.  அவர கஞக்கும்  செனாதனாரணை

கலலூரிகளிலம்  உயரநிணலைப்  பள்ளிகளிலம்

நடக்கும்  பனாடத்திட்டத்ணத  ஒட்டி,  பனாட

முணறகணள அணமப்பதிலணலை.

முதியவரகளனான  பிறகு,  புதப்புதக்  கலவி

ஆணசெ  எழுவதண்டு.  தமத  நதனாழில



முன்வனற்றத்திற்வகனா  ஏதனாவத  ஒரு  தணறயில,

படிக்கவவனா  பயிற்சி  நபறவவனா  ஒருவர

விரும்பலைனாம்.  இக்கலவிக்  கூடத்தில  வசெரந்த,

விரும்பிய  படிப்பில  அலலைத  பயிற்சியில

ஈடுபடலைனாம்.

இங்குச்  வசெரத்தக்நகனாள்ள,  நுணழவுச்

வசெனாதணன  ஏதம்  இலணலை.  பனாடங்களில,  ஒவர

நிணலை  வகுப்பும்  இலணலை.  குறிப்பிட்ட

பனாடத்திவலைவய  இரண்டு  மூன்று  நிணலை

வகுப்புகள் நடக்கும்.

அப்படியனானனால, எந்த அடிப்பணடயில எந்த

வகுப்பில மனாணைவரகள் வசெரந்த பயிலவத?

மனாணைவர,  தனான்  எந்த  நிணலைக்குத்  தகுதி

என்று  நிணனக்கிறனாவரனா,  அந்நிணலை

வகுப்பனாசிரியவரனாடு  கலைந்த  வபசி,

அவ்வகுப்பிவலைவய வசெரலைனாம்.



இக்கலவிக்கூட  வசெரக்ணகயிவலைனா,  வகுப்பு

மனாற்றத்திவலைனா,பனாட  முணறயிவலைனா  நகடுபிடி

கிணடயனாத  குறிப்பிட்ட  நபனாதப்  பரிட்ணசெயில

வதற  ணவப்பதன்  மூலைவம  நற்நபயர  எடுக்க

வவண்டிய  நநருக்கடியும்  இலணலை !  ஆகவவ

பனாடப்  வபனாக்கிவலை,  நநளிவு  சுளுணவக்

கனாணைலைனாம்.  ஏற்ற  இறக்கத்ணதக்  கனாணைலைனாம்.  ஒரு

பகுதிணய  வவகமனாகக்  கடப்பணதயும்  மற்நறனாரு

பகுதிணய நமலலைக் கடப்பணதயும் கனாணைலைனாம்.

நகடுபிடிகள்  இன்றி,  நம்பி  விட்டிருப்பத

இக்கலவிக்  கூடத்ணத.  மட்டுமனா ?  இலணலை.

எலலைனா  முதிவயனார  கலவிக்  கூடங்களும்

இத்தணகய சுதந்திரத்வதனாடு இயங்குகின்றன.

முதிவயனார  கலவிக்கூடங்கள்  அத்தி

பூத்தனாற்வபனால ஒன்றிரண்டலலை ;  புலைப் பலை நனாடு



முழுவதிலம்  பரவிக்  கிடக்கின்றன,  இந்நிணலை

முதிவயனார கலவி நிணலையங்கள்.

இவற்ணறப்  பயன்படுத்திக்

நகனாள்கிறனாரகளனா?  ஆம்  ஏரனாளமனானவரகள்

பயன்படுத்திக் நகனாள்கிறனாரகள்.

அதனனாலதனான்,  அம்  மனாடிக்கட்டிடத்தின்

ஆறு மனாடிகளும் நூற்றுக்கணைக்கனான அணறகளும்

இக்கலவி  நிணலையத்திற்வக  செரியனாகிவிட்டன.

ஆண்கணளப் வபனாலைவவ நபண்களும் முதிவயனார

கலவிநிணலையங்கணளப்

பயன்படுத்தகின்றனாரகள்.

எங்கள்  உணரயனாடல  முடியவிலணலை.

நடுவில ஒரு அம்ணமயனார, முதலவர அணறக்குள்

நுணழந்தனார.  என் பக்கம் திரும்பினனார. "  இரண்டு

நிமிடம் குறுக்கிடலைனாமனா?" என்று வகட்டனார. "செரி"



என்வறன். முதலவரிடம் வபசினனார. நனாற்கனாலியில

அமரந்த வபசினனார.

"  நனான்  இணடநிணலை  தத்தவ  வகுப்பு

மனாணைவி.  இரண்டு  மூன்று  வனாரங்களனாக

அவ்வகுப்பில  இருக்கிவறன்  ஏற்நகனவவ,

மூன்று, நனான்கு, தத்தவ நூலகணளப் படித்திருந்த

ணதரியத்தில,  வநவர  இணடநிணலை  வகுப்பில

வசெரந்த விட்வடன்.  இப்வபனாத அத,  அதிகப்படி

என்று  நதரிகிறத  அவ்வகுப்புப்  பனாடங்கணள

என்னனால செமனாளிக்க முடியனாத. கீழ்நிணலை, தத்தவ

வகுப்பில  வசெரந்தனால  செமனாளிக்க  முடியுநமன்று

நிணனக்கிவறன்.  இப்வபனாத  மனாற்றிக்நகனாள்ள

முடியுமனா?  இலணலைநயன்றனால  நின்று

விடுகின்வறன் ;  அடுத்த  பருவத்தில  வந்த,  கீழ்

நிணலை,  தத்தவ வகுப்பில வசெரந்த நகனாள்கிவறன்,

செரிதனானனா ? " இத அம்ணமயனாரின் விண்ணைப்பம்.



" தயவு நசெய்த கவணலைப்படனாதீரகள். அடுத்த

பருவம் வணர கனாத்திருக்க வவண்டனா, இப்வபனாவத

வகுப்பு  மனாற்றம் நசெய்த  நகனாள்ளுங்கள்.

நதனாடரந்த  படியுங்கள்.  இவதனா,  மனாற்றச்

சீட்டு ;எடுத்தக்நகனாண்டு வபனாய்,  வகுப்பு மனாறிப்

படியுங்கள்,  வமலம் சிக்கல வந்தனால என்னிடம்

வந்த  நசெனாலலைத்  தயங்கனாதீரகள்.

இனிணமவயனாடும்,  உறுதிவயனாடும்,

ஆரவத்வதனாடும் வந்த பதில இத.

முதலவர,  வகுப்பு மனாற்றச் சீட்ணட  எழுதிக்

நகனாடுத்தனார,  அந்த  அம்ணமயனாரிடம்.  அவரும்

மகிழ்ச்சிவயனாடு  அணதப்  நபற்றுக்  நகனாண்டு

நசென்றனார.  நன்றி  கூறி  விட்டுச்  நசென்றனார.  என்

பக்கம்  திரும்பி,  உணரயனாடலில

குறுக்கிட்டதற்கனாக,  மன்னிப்புக்  வகட்டுவிட்டு

நவளிவயறினனார.



அவர கண்களில நம்பிக்ணகநயனாளி வீசிற்று.

ஐம்பத  வயதிற்குவமல  மதிப்பிடக்கூடிய  அந்த

அம்மனாளின்  கண்களிவலை  நம்பிக்ணகநயனாளி.

புதத்  தணறக்கலவி  நயனான்ணறக்  கற்றுத்  வதறப்

வபனாகிவறனாம் என்கிற நம்பிக்ணகநயனாளி.

இங்வகனா,  இணளஞரகளுக்குக்கூட,

நம்பிக்ணக இழந்த,  நவறுப்பு நிணறந்த கண்கள்.

எனவவ,  அழிவு  வவணலை  ஈடுபனாடுகள் !  யனாணர

வநனாக ?

அந்த  அம்மனானின்,  முந்திய,  தவறனான

முடிணவப்  பற்றிக்  குட்டி  உபவதசெநமனான்று

நசெய்வனார.  முதலவர  என்று  எதிரபனாரத்வதன்.

அவவரனா  அறவுணர  நிகழ்த்தவிலணலை;

அம்மனாளின்  தவணறக்  கனாட்டுவதன்மூலைம்,  தனான்

உயர  முயலைவிலணலை.  விணரந்த உதவி,  உயரந்த

விட்டனார  மனாணைவியின்  ஊக்கத்  தளரணவயும்



வபனாக்கி  விட்டனார ;  நம்பிக்ணகணய

வளரத்தவிட்டனார.  இவரன்வறனா,  ஆசிரியர என்று

பனாரனாட்டிற்று என் நநஞ்செம்.

"எவ்வளவு  இனிணமயனாக  மனாணைவிக்கு

உதவினீரகள்.  அச்செத்வதனாடும்  குழப்பத்வதனாடும்

வந்தவர  ஆண்ணமவயனாடும் நதளிவவனாடும்

விணட நபற்றுக் நகனாண்டனாவர" என்று முதிவயனார

கலவி நிணலைய முதலவணரப் பனாரனாட்டிவனன்.

“முதியவர  நபனாறுப்புணடயவர.  தவறு

நசெய்வத  மனானிட  இயலபு.  தவணற

மிணகப்படுத்தி,  மனாணைவரகணளக்  குட்டுவத,

இணளஞரகள்  விஷயத்திவலைவய  ஆகனாத.

முதியவரகள்  விஷயத்தில,  அம்முணறணயக்

நகனாண்டனால,  நசெனாலலைனாமல  நின்று  விடுவனாரகள்

ஒவ்நவனாருவரனாக.



"  தன்னிச்ணசெயனாக,  நிணனத்த  வகுப்பிவலை

வசெரவிட்டனால என்ன வகடு ?  அவரகவள,  தங்கள்

திறணமணய  அறிந்த,  நகனாள்ள  உதவியத,  அத.

வமலநிணலை  முடியனாநதன்று  உணைரந்தவபனாத,

தனாவன, கசெப்பு ஏதம் இலலைனாமல, கீழ் நிணலைக்குச்

நசெலலை விரும்பினனார.

'வசெனாதணன'  என்ற  நபயரனால,

நதனாடக்கத்திவலைவய  தனாங்கள்  தரம்  பிரித்தனால.

பலைர  ஒப்புக்நகனாள்ள  மனாட்டனாரகள்.  கலவி

நிணலையத்தில  வசெரந்திருக்க  மனாட்டனாரகள்.

முதியவரகணள  'விட்டுப்  பிடிப்பவத'  சிறந்தத.

யனாரும்  மனம்  வநனாகனாதபடி  பனாரத்தக்

நகனாள்ளவவண்டும்.  தவறு வநரந்தனால,  சிறுணமப்

படுத்தக்கூடனாத  திருத்த  மட்டுவம  விணரயலைனாம்.

இதவவ  கலவிணய  வளரக்கும்  முணற"  இத

கலவி நிணலைய முதலவரின் கருத்தணர.  நபனாருள்

நசெறிந்த உணரயலலைவனா ?



கலவி,  கனாட்டு முள் அலலை.  தனாவன  வளரும்

தனாவரமும்  அலலை.  அத  வளரக்கப்படும்  பயிர,

நுட்பப் பயிர.  முதிவயனார கலவிவயனா மிக நுட்பப்

பயிர.

கலவியனாளருக்குப்  புலைணம  மட்டும்.

வபனாதனாத ?  பயிற்சி  மட்டும்  வபனாதனாத ;  திறணம

மட்டும்  வபனாதனாத ;  மனித்த்  தன்ணமயும்

வவண்டும்;  வதனாளுக்கு  மிஞ்சினனால  வதனாழன்

என்ற  உணைரவு  ஊடுருவியிருக்க  வவண்டும்.

நசுக்கனாமல,  குத்தி  மகிழனாமல,  ஊக்கி

உதவுபவவர, வளர உரமிடுவவனாவர, கலவியனாளர.



11. ஊக்கும் கலவி

முதிவயனார கலவி நிணலையத் தணலைவர ; 

மனாணைவ,மனாணைவியருடன் பழகும் இனிணமணயக்

கண்டு மகிழ்ந்வதன். முதிவயனார கலவி பற்றிப் 

நபனாதப்பணடயனாகச் சிலை மணித்தளிகள் வபசிக் 

நகனாண்டிருந்வதன்.

முதிவயனார  கலவி-நதனாடர  கலவி-நனாடு

முழுவதம்  அளிக்கப்பட்டு  வருவணத

அறிந்வதன்.  பலை  நூறனாயிரவர  அதில  ஈடுபட்டு

அதனனால  பலைன்  அணடந்த  வருவதனாகக்

வகள்விப்பட்வடன்.  முதிவயனார  கலவி

ஈடுபனாட்டில,  ஆண்களுக்குப்  நபண்கள்

இணளத்தவரகள்  அலலைர  என்று  நதரிந்த

இரசித்வதன்.



இக்  கலவிக்கூடங்கணள  (நதனாடக்கப்

பள்ளிகணளயும்  உயரநிணலைப்  பள்ளிகணளயும்)

உள்ளனாட்சிக்  கலவி  மன்றங்கள்

நடத்தகின்றனவனாம்.

முதிவயனார  வகுப்புகணளக்  கனாணை

விரும்பிவனன்.  முதலவவர,  என்ணன அணழத்தச்

நசென்றனார.  அங்கு  நடந்த  நகனாண்டிருந்த

வகுப்புகள் நூற்றுக்கு வமல, பனாணனச் வசெனாற்றுக்கு

ஒரு வசெனாறு பதம் பனாரப்பதவபனால,  இரண்நடனாரு

குப்புகளுக்குள் நுணழந்த இருந்த கவனித்வதன்,

அவற்றிவலை  ஒன்று.  இக்கனாலைத்தக்கு  வவண்டிய

வபனாட்வடனா பிடிக்கக் கற்றுக்நகனாள்ளும் வகுப்பு.

"என்ன ?  கலவியில  இத  எப்படிச்  வசெரும் ?

என்னும்  எழுத்தமலலைவனா  கலவி"  என்று

மிரளனாதீரகள்.



ஆத்திசூடியும்,  நகனான்ணறவவத்தனும்,

நனாலைடியனாரும்,  சுந்தர  கனாண்டமும்,  வழக்குணர

கனாணதயுவம கலவி என்ற மயக்கப்பட்ட  நமக்கு,

இத புதணமயனாகவவ வதனான்றும்.

'ஆயகணலைகள்  அறுபத்த  நனான்கு'  என்னும்

வழக்கிணன  ஆழ்ந்த  சிந்தித்தனால,  நமனாழிப்

பனாடங்களுக்கு  அப்பனாலம்  கலவி  விரிவணத

உணைரலைனாம்.  கணைக்வகனாடு,  கலவிக்  கணைக்கு

முடிந்தவிடவிலணலை என்பணத அறியலைனாம்.

'அத்தணனயும் கலவிவய. ஆகவவ எத்தணனப்

பனாடங்கணள, 'பயிற்சிகணள திணிக்க முடியுவமனா

அத்தணனணயயும்  திணித்த  விடுவவனாம்

பள்ளியிறுதிக்குள்' என்ற வபனாக்கு தீங்கனானத.

வனாழ்வு  முழுவதற்குமனான  கணலைகள்

பலைவற்ணறயும் பள்ளிப் பருவத்திவலைவய புகுத்தி

விடனாலைனாநமன்ற  வபனாக்கு  அறிவு



அஜீரணைத்ணதவய  விணளவிக்கும்.  அடிப்பணடக்

கணலைகள்  சிலைவற்றில  ஆழ்ந்த  அறிணவயும்

பயிற்சிணயயும்  நகனாடுப்பவத

பள்ளிக்கூடங்களின்  வவணலை.  விரும்பும்

வதணவப்படுகிற சிலை பலை கணலைகணளப் பின்னர

வீட்டிவலைனா  ,நதனாழிற்கூடங்களிவலைனா,

கழகங்களிவலைனா, முதிவயனார கலவி கூடங்களிவலைனா

நபறவவண்டும்.  அதற்கு வனாய்ப்புகள் அணமத்த

ணவக்க  வவண்டும்.  இத்நதளிவு  பரவினனால

கலவிச் சிக்கலகளில பலை தீரந்தவிடும்.

சிக்கலகணள விட்டு, நிழற்பட வகுப்பிற்குப்

வபனாவவவனாம்.  நனான்  எணதக்  கண்வடன் ?  அவ்

வகுப்பில  இருந்தவரகள்  கற்றுக்  குட்டிகள்.

முந்திய  வகுப்பில  நகனாடுத்த  வீட்டு

வவணலைகணள முடித்தக் நகனாண்டு வந்திருந்தனர.

அதனாவத  ஒவ்நவனாருவரும்  தனாங்கவள  சிலை

'வபனாட்வடனா'க்கணள  எடுத்தவந் ருந்தனர.  அணவ



வதரச்சி  நபற்றவரனால  கழுவப்பட்டு

ணவக்கப்பட்டிருந்தன.

ஒரு  மனாணைவர,  தனான்  எடுத்  படநமனான்ணற

ணகுப்பு முழுவதற்கும் கனாட்டினனார.  எலவலைனாரும்

சிலை  விநனாடிகள்  கவனித்தனர.  அத  வபனாரடில

மனாட்டப்பட்டிருந்தத.  அணத  ஆசிரியர

மதிப்பிடவிலணலை.  செக  மனாணைவரகணள

மதிப்பிடச் நசெனான்னனார.

அதில  'வபனாகஸ்'  செரியனாக  இலணலை  என்று

எனக்குத் வதனான்றிற்று. என்ணனக் வகட்டிருந்தனால

அப்படிவய  நசெனாலலியிருப்வபன்.  ஆனனால

அணதப்  பற்றிக்  கூறின  மனாணைவர  என்ன

நசெனான்னனார  நதரியுமனா?  "  'வபனாகஸ்'  இன்னும்

சிறித  வலைப்புறம்  வந்திருந்தனால  படம்

அருணமயனாக  இருக்கும்”  என்று  மதிப்பிட்டனார.

இன்நனனாருவ  'இன்னும்  சிறித  வநரம்



'எக்ஸ்வபனாஸ்'  நசெய்திருந்தனால படத்தின் நதளிவு

அதிகமனாயிருக்கும்"  என்று  குறிப்பிட்டனார.

இப்படி,  இன்னும்  இரண்நடனாருவர,'  இணத

இப்படிச்  நசெய்யலைனாம்;  இன்ன  பலைன்

அதிகமனாகும்' என்று மதிப்பிட்டனாரகள்.

யனாருவம  எதிரமணறவில  வபசெவிலணலை.

குற்றஞ்  செனாட்டவிலணலை.  வபனாகஸ்  செரியிலணலை,

'எக்ஸ்வபனாஸர'  வபனாதனாத  என்று  குணற  கனாட்டிப்

வபசெனாமல  இணத  இப்படிச்  நசெய்ய  வவண்டும்;

இத இன்னும் அதிகம் வதணவ" என்று மட்டுவம

வழி  கனாட்டினர.  நதளிவனான  நவனாரு  கருத்ணத

ஆக்க  முணறயில  நசெனான்னதனால  ஏற்றுக்

நகனாள்வணதப்  பற்றி  மற்றவரகளும்  கருத்தத்

நதரிவித்தனாரகள்.  கருத்தப்  வபனார

நிகழவிலணலை.கருத்த  வளரச்சி  நிகழ்ந்தத.

இம்முணறயில,  அவரகள்  பயிற்சி  வளரக்

கண்வடன்.



உள்ளத  சிறக்க  வழிகூறும்  முணறணய,

இங்கிலைனாத்தின்,  மற்ற  கலவிக்கூடங்களிலம்

கண்வடன்.  நதனாடக்கப்பள்ளியிலஞ்செரி

உயரநிணலைப் பள்ளியிலம் செரி.  குணற கனாண்பணத

விட|  நிணறவுக்கு வழி நசெனாலவவத அங்கு மரபு,

இங்கு ?

அப்  படம்.  நம்  வகுப்பில  கனாட்டப்பட்டு

மதிப்பிடப்பட்டிருந்தனால,

" எவன் செனார இணத எடுத்தனான்?”

"  இவனுக்கு  சுட்டுப்  வபனாட்டனாலம்

இக்கணலை வரனாத."

'ஆணனப்  பனாரக்கனாமல,  வதனாணளப்

பனாரக்கிறத வநனாக்கு'

'அமனாவனாணசெயிவலை  எடுத்த  படமனா  ஐயனா'

இத?



இப்படிப் பிய்த்தத் தள்ளியிருப்பனாரகள்,  நம்

அறிவனாளிகள்,  'பிய்த்த  எடுத்வத'  பிணழக்கிற

கூட்டம்  நனாம்,  இலலைனாத  வற்ணற  மட்டுவம

பட்டியல வபனாட்டு, பணறசெற்றி, வசெனாரந்த வபனாகிற

கூட்டம் நனாம்.

என்ன  நசெய்ய வவண்டும் ;  எப்படிச்  நசெய்ய

வவண்டும்;  எணத  அதிகப்படுத்த  வவண்டும்; ;

எணத விணரவுபடுத்த வவண்டும்; எணத நமலலைச்

நசெலத்த  வவண்டும்  என்று  ஆக்க  வழியிவலை,

உள்ளத சிறக்க,  நசெனாலலிப் பழகனாத மக்கள் நனாம்.

எனவவ  செனாண்  ஏறினனால  முழம்  செறுக்கி  ஒப்பனாரி

ணவத்வதனா  கனாட்டுக்  கத்தல  கத்திவயனா,  ஒயும்

மக்கள் நனாம்.

இங்கிலைனாந்த  கலவிக்கூடங்களில

கண்டமுணற,  ஊக்கு  வழி,  வளரக்கும்  வழி  நம்

பள்ளிகளுக்கும்  வத்திடனாவதனா ?  இந்த



ஏக்கத்வதனாடு  அவ்  வகுப்ணப  விட்டு

நவளிவயறிவனன்.  அச்சிந்தணன  இன்னும்

நிழலைனாடிக் நகனாண்டிருக்கிறத.

கற்க  வந்வதனாமனா,  கலநலைறிய  வந்வதனாமனா

என்பவத  நதரியனாத  நிணலையில  தம்பிகணள

ணவத்திருக்கிவறனாம்.  நதனாழில  திறணமணயப்

பற்றிச்  சிந்திப்பணதவிடத்  தகுதி  என்கிற

நபனாய்மனான்  வவட்ணடயிவலை  விணரகிறத

ஆசிரியர செமுதனாயம்.

நபற்வறனாவரனா,  பிள்ணளணயச் சீரனாக்குவணதத்

தவிர  மற்நறலலைனா  முயற்சிகளிலம்  முணனந்த

நிற்கின்றனர,  சீரனாக்கக்  கூட  உரிணமயுண்டனா

என்பவத வழக்கு இனிநயன்ன குணற?



12. முதிய இணளஞர இருவர

ஆயிரத்த  நதனாள்ளனாயிரத்த

அறுபத்திரண்டனாம்  ஆண்டு,  ஸ்கனாட்லைனாந்தின்

தணலைநகரமனாகிய எடின்பவரனாவில இருந்வதன்.

ஒரிரவு  ஏழு  மணிக்கு,  முதிவயனார  கலவிக்

கூடநமனான்ணறக்  கனாணை  ஏற்பனாடனாகி  இருந்தத.

அப்வபனாத, மணழ தனாறிக் நகனாண்டிருந்தத. குளிர

கனாற்று சீறிக் நகனாண்டிருந்தத.

ஒட்டல  அணறயிவலை  தங்கிவிட  ஆணசெ.

ஆனனாலம்  நசெனான்ன  நசெனாலணலைக்  கனாப்பனாற்ற

வவண்டுநமன்ற  உண்ரச்சியனால  உந்தப்பட்டு

இரவுக் கலவிக்கூடம் வபனாய்ச் வசெரந்வதன்.

கலலூரி  முதலவணரக்  கண்வடன்.  அவர

அணறயில  வமணசெயின்  வமல  அழகிய



விரிப்நபனான்று  இருந்தத.  அத  என்  கண்ணணைக்

கவரந்தத; கருத்ணதயும் கவரந்தத.

அதிவலை, மயிநலைனான்று பின்னப்பட்டிருந்தத.

மயிலின்  இயற்ணகத்  வதனாற்றம்  என்ணனத்

நதனாட்டத.  அணதப்பனாரனாட்டிவனன்.  முதலவர

மகிழ்ந்தனார. பலைரும் பனாரனாட்டினதனாகக் கூறினனார.

கலலூரியின்  நணடமுணறணயப்  பற்றி

விளக்கினனார,  அன்ணறய  குளிரிலம்

மணழயிலம்கூட,  வழக்கமனான  வருணக

இருப்பதனாகக் கூறினனார. 

கலலூரி  மனாணைவ  மனாணைவியனார-முதிவயனார-

கலவியின்  மீவத  கண்ணைனாயினனார  என்பணத

அறிந்வதன், மகிழ்ந்வதன்.



இவதனா உங்களிடம் உணரத்த விட்வடன். நம்

தம்பிகள்,  தங்ணககள்  -  மனாணைவ,  மனாணைவியர-

கனாதகளிலம் வபனாட்டு ணவயுங்கள்.

பின்னர  கலலூரியின்  பலை  பகுதிகணளயும்

கனாட்டிக்  நகனாண்டு  வந்தனார.  சிற்சிலை

வகுப்புகளுக்குள்ளும்  நுணழந்வதனாம்.  ஒரு

வகுப்பில  அம்ணமயனார  ஒருவர  நபயணரச்

நசெனான்னனார.  பின்  வரிணசெயில  இருந்த  ஓர

அம்மனாள் ணகணய உயரத்தினனார.

"வவல.  நீங்கள் பனாரத்தப் பனாரனாட்டிய மயில

விரிப்ணப நநய்தவர இவவர" என்றனார முதலவர.

“ஆகனா !  உங்கள்  வவணலைப்பனாடு  மிக

நன்றனாயிருக்கிறத.  எவ்வளவு  கனாலைம்  பயிற்சி

நபற்றீரகள்.  இவ்வளவு  வநரத்தியனாகச்

நசெய்திருக்கிறீரகவள !” என்வறன் நனான்.



“ஒரனாண்டு  கனாலைம் :  இக்கலலூரியில  கற்றுக்

நகனாண்வடன்.  பலைன்,  அந்த  விரிப்பு”  என்று

அடக்கமனாகக் கூறினனார அந்த அம்மனாள்.

“அப்படியனா ?  முந்ணதய பழக்கமின்றி,  இந்த

வயதில,  புதிய  கணலைணயக்  கற்றுக்நகனாண்டு,

இவ்வளவு  நபரும்  நவற்றி  நபற்றுள்ள

உங்களுக்குப் பரிசு நகனாடுக்கலைனாம்” என்வறன்.

"நகனாடுக்கலைனாநமன்ன ! ஏற்கனவவ இதற்குப்

பரிசு  நபற்று  விட்டனாரகள்.  நசென்ற  ஆண்டு.

ஸ்கனாட்லைனாண்ட்  முழுணமக்கும்,  கற்றுக்குட்டி

நநசெவனாளரகளுக்நகன்று  வபனாட்டி  நடந்தத.

அப்வபனாட்டியில,  இவ்விரிப்பிற்கனாக,  இந்த

அம்மனாளுக்கு  முதற்  பரிசு  கிணடத்தத"  என்று

பூரிப்வபனாடு உணரத்தனார முதலவர. 

"ஆரவங்  கலைந்த  பனாரனாட்டு !  வமலம்  பலை

நவற்றிகள்  கிட்டுவதனாக"  என்று  கூறிவனன்.



வனாழ்த்தவதற்கு  எனக்கு  வயத  வபனாதனாத.

என்ணனக்  கனாட்டிலம்  பலை  ஆண்டு  மூத்தவர,

அந்தப் பனாட்டி.

சிலை  நிமிடங்களுக்குப்  பின்,  வவநறனாரு

வகுப்பணறயில இருந்வதனாம்.  வகுப்பணறச்  சுவர

ஒன்றில அழகிய ஓவியம் ஒன்று கனாட்சியளித்தத.

மணலையும்  கனாடும்,  அருவியும்  ஆறும்  அழகனாகத்

திட்டப்பட்டிருந்தன.  அப்படத்ணதக்  கண்டு

நசெனாக்கிவனன்.

"ஆகனா !  எவ்வளவு  திறணமயனாகத்

தீட்டப்பட்டிருக்கிறத  இவ்வவனாவியம் !"  என்று

வியந்வதன்.

"இணதத்  திட்டியவரும்  இங்வகவய

இருக்கிறனார"  என்றனார முதலவர.  அவத மூச்சிவலை,

ஒரு  நபயணரச்  நசெனான்னனார.  நபரியவர  ஒருவர

ஒரு பக்கத்திலிருந்த ணகணயத் தூக்கினனார.



"இவரதனான்,  இதன்  கரத்தனா.  இதவும்  பரிக

நபற்ற  வவணலைப்பனாடு.  நசென்ற  ஆண்டு,

ஸ்கனாட்லைனாண்டு  முழுணமக்கும்  கற்றுக்குட்டி

ஒவியரகளுக்நகன்று  வபனாட்டி  நயனான்று

ணவத்தனாரகள்.  அதற்கனாகத்  தீட்டிய  படம்  இத.

இதற்கு  முதற்  பரிசு  கிணடத்தத"  என்று  இதன்

வரலைனாற்ணற விளக்கிக் கூறினனார முதலவர.

"பவலை,  உங்கள்  கலலூரியில,  பலை,

முதலதரமனான  கற்றுக்  குட்டிகள்  உள்ளனவர !

இவர  எப்வபனாத  ஓவியம்  வணரவதில

ஈடுபட்டனார ?" இத பக்க உணரயனாடல.

"இக்  கலலூரியில  வசெரந்த  பிறவக,  ஒவியம்

வணரயும்  பயிற்சி  நபற்வறன்.  ஒரனாண்டுப்

பயிற்சிக்குப்  பின்  வபனாட்டியிட்வடன்"  என்றனார

ஓவியக்கனாரர. 



"அப்ப்டியனா?  நீறுபூத்த  நநருப்புப்

வபனான்றிருந்த  உங்கள்  திறணமணயப்

வபனாற்றுவதனா ?  தள்ளனாத  வயதிலம்  புதப்புதத்

திறணமகணள  வளரத்தக்  நகனாள்ளும்  உங்கள்

ஊக்கத்ணதப்  வபனாற்றுவதனா?  முழு  மூச்சு

ஈடுபனாட்ணடப்  வபனாற்றுவதனா?  என்று  நதரியனாத

திணகக்கிவறன்.  நதனாடரந்த  நவலக  நீவிர,

மன்னிக்க  வவண்டும்.  உங்கள்  வயணத  அறிந்த

நகனாள்ளலைனாவம?" என்று இழுத்வதன்.

"அதற்நகன்ன?  என்  வயத  எழுபத்தனாறு  "

என்று  கணீநரன்று  உணரத்தனார.  ஓவியக்கனாரத்

தனாத்தனா.

"நீவிர  நூறனாண்டு  வனாழ்க"  என்வறன்,

வபனாகலைனாநமன்று  செனாணட  கனாட்டிவனன்

முதலவருக்கு.



"இரண்வட  விநனாடி ;  சிறு-நசெய்தி.  ஒவியப்

வபனாட்டியில  முதற்  பரிசு  நபற்ற  இவரும்

நநசெவுப்  வபனாட்டிலில  முதற் பரிசெ  நபற்ற அந்த

அம்மனாளும் கணைவன் மணனவி' இணத, முதலவர

கூறி  முடிப்பதற்குள்,  வகுப்பிலிருந்த

அணனவரும்  ணகதட்டி  மகிழ்ந்தனர.  முதலவர

நதனாடரந்தனார  வபச்ணசெ.  இருவரு  இணளய

மனாணைவரகள்.  இவரகள்  வசெரந்த  ஈரனாண்டு

ஆகவிலணலை.  இருவரும்,  பரிசு  நபற்ற  இரு

நபனாருட்கணளயும்  தங்களுக்ககன்று  ணவத்தக்

நகனாள்ளனாமல, இக் கணலைகணள: கற்றுக் நகனாடுத்த

கலலூரிக்வக  அன்பளிப்பனாக்கிவிட்டனர!

இக்நகனாணடவய  இவரகள்  சிறப்புக்நகலலைனாம்

சிகரம்"-  இணத  முதலவர,  நசெனாலலி  முடித்தத

தனான்  தனாமதம்,  நீண்ட  பலைமனான  ணகதட்டல

வகுப்பிவலை.  சிலை  விநனாடிகளுக்கு  முன்

நிகழ்ந்தணதவிட பலைமனான ணகதட்டல.



மனாணைவத்  தம்பதிகளின்  ஆரவமும்

முயற்சியும்  ஒரு  பக்கம்  பரவசெப்படுத்தின

சிறப்ணபப் வபனாற்றும் செக மனாணைவரகளின் சிறப்பு

ஒரு  பக்கம்  பரவசெப்படுத்திற்று.

அரும்நபனாருணளயும்  நபனாதப்  நபனாருளனாக்கும்

நலலியலபு  மற்நறனாரு

பக்கமிருந் பரவசெப்படுத்திற்று.  வமலம்

இருந்தனால,  பரவசெத்தில  மூழ்கிப்

வபனாவவனாநமன்று  அஞ்சி,  நமலலை

நவளிவயறிவனனாம்.

"நநசெவுப்  வபனாட்டியில  நவற்றி  நபற்ற

அம்மனாளின் வயத எழுபத்திரண்டு. ஆறு பதிலம்

எழுபதிலம்  முதிவயனார  கலவிக்  கூடங்களில

வசெரந்த  ,  புதியன  பலை  கற்வபனார,  ஆணும்

நபண்ணும்,  எண்ணிறந்வதனார!"  என்ற  கலலூரி

முதலவர.  கனாவதனாடு  கனாத  நசென்னத  ஒலித்தக்



நகனாண்டிருக்கிறத.  என்  கனாதிவலை  ஒலித்தப்

பயன்?

இந்தியனா திரும்பிய பின், பலை நண்பரகளிடம்

இணதக்  கூறி,  என்  மகிழ்ச்சிணயப்  பகிரத்த

நகனாண்வடன்.  வகட்டவரகள்,  பயபக்திவயனாடு

வகட்டனாரகள்.  "ஆமனாங்க  அவங்க  மனாதிரி  நனாம்

எப்ப  வரப்வபனாகிவறனாம்"  என்று  முடித்த

விட்டனாரகள்.

ஒருவர  மட்டும்  ஈடு  நகனாடுத்தனார.  அந்தக்

கிழவனும்  கிழவியும்  கலலூரிக்குப்  வபனாவதில

வபனாட்டியிட்டனாரகள்.  ஆளுக்நகனாரு  புதக்  கணலை

கற்று,  பரிசு  நபறுவதில  வபனாட்டியிட்டனாரகள்.

இருக்கட்டுவம,  நனாம்  மட்டும்  என்ன  குணறந்த

வபனாய்விட்வடனாம்?  நசென்ற  ஆண்டுதனான்  என்

மணனவிக்கும்  எனக்கும்  வபனாட்டி.  இருவரும்

வபனாட்டிணய ஏற்றுக்நகனாண்வடனாம்.



"  செம்பளம்  கட்டு  படியனாகவிலணலை.

நகனாஞ்செம்  பவுடர  வனாங்குவணத......"  என்று

நீட்டிவனன்.

"பளிச்நசென்த  பதில  நசெனான்னனாள் :  'நீங்கள்

மட்டும்  கனாணசெப்  புணகயனாக  ஊதலைனாம்.  நனான்

அச்நசெலைவிற்கு  வமக்கப்  பூச்சிற்குச்  நசெலைவு

நசெய்தனால  வகளுங்கள்.  இந்த  வீட்டில  எனக்கு

இதற்குக்கூட  வக்கு  இலணலையனா ?’  என்று

கண்ணிர வடித்தனாள், என் இலலைத் தரசி. 

“இத  செகவனாழ்வுக்  கனாலைம்,  செகவிரயக்

கனாலைமும்  கூட.  இதற்கு  ஏன்  வருந்தகிறனாய்”

என்று செமனாதனானப்படுத்திவனன்.

“அன்று  முதல  எங்கள்  வீட்டில  சிகநரட்

நசெலைவுக்கும்  பவுடர  நசெலைவுக்கும்  வபனாட்டி.

ஆனனால  இக்கனாலை  விணளயனாட்டுப்  வபனாட்டி



வபனால அடிதடி கிணடயனாத” என்று திணசெ திருப்பி

விட்டனார, நணகச்சுணவ நிபுணைர.

நனாற்பதனானனால,  நனாணளக கணைக்குப் பனாரக்கும்

நனாநமங்வக!  எழுபதனானனாலம்  ஏங்கி,  முடங்கிக்

கிடக்கனாமல,  புதப்  புதக்  கணலைகணளக்  கற்கும்

பிறர எங்வக ? யனாரிடத்தில வகட்க இணத ?

தனாம்  வளரந்த,  நனாட்ணடயும்  வளரக்க

வவண்டிய  கனாணளயவரனா,  வழியிவலை  நின்று

விடுகின்றனர.  அறிவனாற்றணலைவிட,  பிற

திறணமகணள  வளரப்பதிவலை  மூழ்கி

விடுகின்றனர.

நதனான்ணமணயயும் பண்பனாட்ணடயும் பற்றிப்

பன்னிப்  பன்னிப்  வபசும்  நபரியவரகவளனா,

கமக்கு  எங்வக  ஐயனா  வரும்’  என்று  செபித்த

விடுகிறனாரகள்.



நனாகரிகவனாதிவயனா,  ‘கனாமிக்’வகனாடு  நழுவி

விடுகிறனார.

நபனாதமக்கவள,  உங்களுக்கு  யனார

நசெனாலவனார? பனார கற்றுக் நகனாடுப்பனார ?



13. புதயுகத் தணலைவர

'படி,  படி,  படி' ;  இந்நலலணர,  அறவுணர,  ஊக்க

உணர:  எளிய  அணமப்பும்,  உயரிய  கருத்தம்

நிணறந்த  இவ்வுணர,  வசெனாவியத்  நனாட்டிலள்ள

எலலைனா  வயதினணரயும்  கவரந்தத  இதவவ

அந்நனாட்டு மக்களின் தனாரக மந்திரமனாக  இன்றும்

இருக்கிறத.  வகனாடனால  வகனாடி  மக்கணளத்

நதனாடரந்த உந்தகிறத.

இத  எங்களுக்கு  வியப்பனாக  இருந்தத.

இவ்நவளிய  உணரக்கு  எங்கிருந்த  வந்தத

இத்தணனப் வபரனாற்றல ? எப்வபனாவதனா ஒரு முணற

எழுச்சியூட்டினனாலம் பலலைனாண்டுகளனாக  ஆற்றல

குணறயனாத ஊக்குவதன் இரகசியம் என்ன ?



இவ்ணவயப்பனாடுகள்  எழுந்தன.  இவற்ணற

நமலலை  நவளியிட்வடனாம்.  விளக்கமும்

நபற்வறனாம்.  அவற்றின்  செனாரத்ணத  உங்கள்  முன்

பணடக்கின்வறன். இவதனா :

இவ்வுணரணய  வழங்கியத  யனார ?

குழந்ணதணயப்  படிக்க  ணவக்கப்  பனாடுபடும்,

செனாதனாரணை நதனாடக்கப் பள்ளி ஆசிரியரனா? இலணலை.

முதல  தணலைமுணறயனாக  ஏணழ

மனாணைவரகளுக்கு  உயர  நிணலைக்  கலவியளிக்க

முயலம் பட்டதனாரி ஆசிரியரனா? இலணலை. 

‘கலலூரிக்கு  எப்படிவயனா

வந்தவிட்டனாரகவள !  நமக்குத்  நதரிந்ணதச்

நசெனாலலிப்  பனாரப்வபனாம்’  என்று  நிணனக்கும்

வபரனாசிரியரனா? அவரும் இலணலை.



கலவி  ஆய்வனாளரகளனா?  கலவித்  தணறப்

நபரியவரகளனா?  இலணலை.  கலவித்

தணறயினரலலை,  வமற்  கூறிய  அற,  ஊக்க

உணரணய வழங்கியத. பின் யனார ?

“வறுணமப்  பனாதனாளத்தில  வனாடி,

அறியனாணமக் கனாரிருளில நடுங்கி, நகனாத்தடிணமப்

பிணழப்புப்  பிணழத்த  வந்த  வகனாடனானு  வகனாடி

மக்களுக்குப்  புத  வனாழ்வு  தந்த,  புத  யுகம்

அணமத்த  எங்கள்  தணலைவர  கனாட்டினனார  இந்த

இலைட்சியத்ணத”  என்று  பக்திப்  பரவசெத்வதனாடு

கூறினனார வசெனாவியத் கலவியனாளர.

அத்தணலைவர யனாவரனா ? என்ன வபவரனா ?

“அவர  நலைனின் ;  வதனாழர  நலைனின்;

வசெனாவியத்  நனாட்டின்  தந்ணத  நலைனின்  நபரியனார

நலைனின்”  இவ்வணகயிவலை நலைனிணனப்  பற்றிக்

கூறக் வகட்வடனாரம்.



'படி,  படி,  படி'  என்கிற  இலைட்சியத்ணத

யனாருக்குக்  நகனாடுத்தனார ?  ஒரு  பிரிவினருக்கனா

நகனாடுத்தனார ?  இலணலை ! பலைருக்கனா நகனாடுத்தனார ?

இலணலை.  பலை பிரிவினருக்கனா நகனாடுத்தனார ?  ஆம்

அப்படிவய.

மனாநபருந்  தணலைவர  எச்செந்தரப்பத்தில

இப்படிக் கூறினனார நதரியுமனா ?

பலலைனாண்டுகளுக்கு  முன்,  வசெனாவியத்  ஆட்சி

அணமவதற்கு  முன்,  பனாட்டனாளி  ஆட்சிக்குத்

திட்டம் தீட்டும் கனாலைம், அத. இரகசியத் திட்டம்

தீட்டும்  கனாலைம்  பலைப்பலை  குழுவினருக்குப்

பலைப்பலை  நபனாறுப்புகள்  ஒதக்கப்பட்ட  மிக

நதருக்கடியனான கனாலைம்.

அப்வபனாத  இணளஞர  சிலைர,  வதனாழர

நலைனிணன  இரகசியமனாகக்  கண்டனர.

விடுதணலைப் வபனாரனாட்டத்தில ஈடுபடத் தடிக்கும்



ஆவணலைத்  நதரிவித்தனர.  அவ்விணளஞரகள்,

மனாணைவரகள்  என்பணதத்  நதரிந்த  நகனாண்டனார ;

அவர,  அவர  களுக்கு  ஒதக்கிய  பணி,  படிப்பு ;

வவறு நபனாறுப்புகள் அலலை.

பிற  நபனாறுப்புகளுக்குத்  வதணவக்குவமல

ஆட்கள்  கிணடத்தவிட்டதனாலைனா ?

இலணலைநயன்று  வகள்விப்பட்வடனாம்.  பின்

என்ன கனாரணைத்தனால ?

நலைனின்  சிந்தித்தத  இரஷ்யனாவின்  உடனடி

எதிரகனாலைத்ணதப்  பற்றி  மட்டுமலலை;

திட்டமிட்டதம்  உடனடித்வதணவக்கு

மட்டுமலலை  நீண்ட  எதிரகனாலைத்ணதப்  பற்றிச்

சிந்தித்தனார.  நீண்ட  எதிரகனாலை  வளரச்சிக்கும்

என்நனன்ன  வதணவ  என்று  சிந்தித்தனார,

நதரிவித்தனார.



‘நவீன  கலவிவய  இரஷிய  நனாட்டின்

எதிரகனாலை  வளரச்சிக்கும்  வளத்திற்கும்  தணணை

நசெய்யும்.  அக்  கலவி  எவ்வளவுக்  நகவ்வளவு

அதிகமனாக,  ஆழமனாகப்  பரவுகிறவதனா,

அவ்வளவிற்வக,  இரஷிசியனாவின்  எதிரகனாலைம்

நன்றனாக  இருக்கும் :  உறுதியனாக  இருக்கும்.

எத்தணகய  நிணலைணயயும்  தனாங்கக்  கூடியதனாக

இருக்கும்’ என்று உணைரந்தனார.

‘மனாணைவரகணள  அப்வபனாணதய  கிளரச்சிக்கு

இழுத்த  சிட்டுவிட்டனால.  புதிய  இரஷியனாணவ,

நபனாதவுணடணம  இரஷியனாணவ

உருவனாக்குவதற்கு  வவண்டிய  அறிவனாளிகள்,

விஞ்ஞனானிகள்,  நதனாழில  வலலநரகள்

நபனாறுப்வபற்கும்,  ஆற்றல  உணடயவரகள்

ஆகிவயனாருக்குப்  பஞ்செம்  ஏற்பட்டு  விடும்.

அப்பஞ்செம் எலலைனாத் தணறகணளயும் பனாதிக்கும’

என்று  நதரிந்த  மனாணைவரகணளக்



கிளரச்சிக்கனாரரகளனாக்கனாமல,  ஆயத்தக்கனாரரகளனாக

இயங்கச் நசெய்தனார.

இப்படி  அவர  நலவழியில  நடத்தியதனால,

அணதப்  பின்பற்றி  எங்கள்  மனாணைவ  செமுதனாயம்

கற்கும்  செமுதனாயமனாகவவ  இருந்த  வருகிறத.

கற்றத  வபனாதனாத;  வமலம்  வமலம்  கற்க

வவண்டும் ;  கற்றணதப் பயன்படுத்த வவண்டும் ;

செமூக நலைனுக்குப் பயன்படுத்த வவண்டும் என்ற

குறிக்வகனாவளனாடு, நபருநணட வபனாட்டு வருகிறத

.  எங்கள்  இணளய  தணலைமுணற  யினணரப்  பற்றி

நனாங்கள்  பூரிப்பணடகிவறனாம்"  என்று  வசெனாவியத்

கலவியனாளரகள் கூறக் வகட்வடனாம்.

மனாணைவரகணள விணதநநல வபனான்று கட்டிக்

கனாத்த  நபருத்  தணலைவணரப்  பற்றி  அவரகள்

நபருணம  நகனாள்வதில  வியப்பிலணலை.  ஆனனால

அவர கனாட்டிய அறிவு வழிணய,  ஆக்க வழிணய,



பத்திய  வழிணய  அவருக்குப்  பின்னரும்,

பலலைனாண்டு  களனாக,  நனாடு  முழுவதம்,

வகனாடனானுவகனாடி மக்களும், நதனாடரந்த பின்பற்றி

வருவத  எங்களுக்குப்  நபரும்  வியப்பனாக,

இருந்தத.

“என்வன ! உங்களுக்குத் தணலைவரிடம் உள்ள

பற்று” என்று பனாரனாட்டிவனனாம்.

“வனாழ்வளித்த  நபரியவருக்கு  தனாங்கள்

நசெய்யக் கூடியத. வவறு என்ன இருக்கிறத ? தம்

நன்ணமக்கனாகப்  நபருணமக்கனாக  அலலைனாத,

மக்களின்  நீண்ட  எதிரகனாலைத்திற்கனாக,  நனாட்டின்

நிணலையனான  நலவனாழ்விற்கனாக  வழிகனாட்டினனால,

அணதக்கூடப்  பின்  பற்ற  முடியனாத  மக்கள்

இருந்நதன்ன;  வபனாநயன்ன ?”  என்று

பரவசெத்வதனாடு  ஒருவர  விளக்கக்  வகட்வடனாம்.

இந்தியரகளனாகிய  நனாங்கள்  மூவரும்  ஒருவணர



ஒருவர  கணடக்  கண்ணைனால  பனாரத்தக்

நகனாண்வடனாம். வபனாற்ற மட்டும் கற்றுக்நகனாண்டு,

பின்பற்றுவதற்கு  வவண்டிய  ஊக்கமும்  உள்

வலியும்  அற்றுக்  கிடக்கும்  நம்ணம  எண்ணி

நனாணியணத  அவர  புரிந்த  நகனாண்டனாவரனா

என்னவவனா !

“இணளஞர செமுதனாயம், மனாணைவர செமுதனாயம்,

நபனாதச் செமுதனாயத்தின் ஒரு பகுதி ; சிறு பகுதியும்

கூட.  செமுதனாயம்  முழுவதம்,  கலவியின்

வதணவணயயும்,

அருணமணயயும் நபருணமணயயும்  உணைரந்த,

அதற்குத்  தணணை  நின்றனால  மட்டுவம,  அப்படித்

தணணை  புரியும்வபனாவத,  இணளஞர  கலவிப்பயிர

அழிக்கப்படனாதிருக்கும்."

“ஆகவவ  மனாணைவர  செமுதனாயத்தில

மட்டுமின்றி,  நபனாதச்செமுதனாயம்  முழுவதிலம்



கலவிச்  சூழ்நிணலைணய  வளரத்த  விட்டனார

நலைனின்” என்றனார.



14. படி, படி, படி!

படி;  படி ;  படி !  இணவ  சிறிய  நசெனாற்கள்,

எளிய  நசெனாற்களும்  ஆகும்.  சிறிய  எளிய  இம்

மூன்று  நசெனாற்  நதனாகுப்பின்  செனாதணன  அரியத;

நபரியத;  அரிதினும்  அரியத:  நபரிதினும்

நபரியத.  இத  உண்ணம ;  நவறும்  புகழ்ச்சி

யிலணலை.  அப்படியனா என்று மணலைக்க வவண்டனா.

இவதனா அற்புதமனான செனான்று.

“எங்கள்  மக்களில  மூன்றில  ஒருவர

ஏதனாவநதனாரு  கலவி  முணறயில  வசெரந்த  கலவி

நபற்று  வருகிறனாரகள்.  இக்  கூற்றிணனக்

வகட்வடன் :  அடுத்தடுத்தக்  வகட்வடன் ;  நனான்கு

வனாரங்கள்  வகட்வடன்.  நபருமிதத்வதனாடு  கூறக்

வகட்வடன்.  நவற்றிநயனாளி வீசெ,  மகிழ்ச்சிவயனாடு

கூறினர,  யனாவரனா  வழிப்வபனாக்கர,  கனாற்று



வனாக்கிவலை  கூறவிலணலை.  விவர  மறிந்வதனார,

நபனாறுப்புணடவயனார, ஈடுபனாடுணடவயனார கூறினர.

புள்ளி விவரத்வதனாடு கூறினர. புள்ளி விவரத்ணதத்

நதரிந்த நகனாள்ளுங்கள்.

‘எங்கள்  நனாட்டின்  நமனாத்த  மக்கள்

எண்ணிக்ணக 23 வகனாடிணய நநருங்குகிறத. இந்த

இருபத்த  மூன்று  வகனாடி  வபரகளில  ஏழு

வகனாடிவய  எழுபத  இலைட்செம்  மக்கள்  இன்று

கலவி கற்று வருகிறனாரகள்.’  இணவ நனான் வகட்ட

புள்ளி  விவரங்கள்.  இணவ  நம்  நனாட்டுப்  புள்ளி

விவரங்கள்  அலலை நம்  மக்கள்  எண்ணிக்ணக

ஐம்பத  வகனாடிணய  நநருங்குவத  யனாருக்குத்

நதரியனாத !  பின்,  எந்தநனாட்ணடப் பற்றிய தகவல

இத ?  இவதனா  நசெனாலலி  விடுகிவறன்.  என்  வமல

வகனாபக் கனல வீசெனாதீரகள்.  வசெனாவியத் நனாட்ணடப்

பற்றிய  தகவல  இத.  அந்நனாட்டிற்கு  1931  ஆம்

ஆண்டில நசென்றிருந்வதன்.  அப்வபனாத  அவரகள்



எண்ணிக்ணக இருபத வகனாடி. 1937  ஆம் ஆண்டு

ஏப்ரல திங்களில மீண்டும் நசென்று வர வநரந்தத.

அம்மக்கள்  எண்ணிக்ணக  இருபத்த  மூன்று

வகனாடிணய  நநருங்குவணதத்  நதரிந்த

நகனாண்வடன்.

மக்கள்  நபருகப்  நபருக,  படிப்வபனார

எண்ணிக்ணக  வளரந்தநகனாண்வட  இருக்கிறத.

அந்நனாட்டில  கலவி  வனாய்ப்புக்களும்

நபருக்நகடுத்த ஒடிக் நகனாண்வடயிருக்கின்றன.

‘கலவி கற்பவரகள்’ என்னும் நசெனாற்நறனாடர

நம் மனக்கண் முன்வன யனாணர நிறுத்தம்?  ஐந்த

வயதச்  சிறுவணன,  சிறுமிணய  பத்த  வயதப்

ணபயணன  நபண்ணணை,  பதிநனட்டு  வயத

கனாணளணய கன்னிணய நிறுத்தம்.  இருபத்ணதந்த

வயத  இளம்  தம்பதிகள்  கற்வபனாரகளனாகக்

கனாட்சியளியனார.  நமக்கு  முப்பத்ணதந்த  வயத



குடும்பிகள்  மனாணைவ.  மனாணைவிகளனாகத்

வதனான்றுவதிலணலை  இங்கு.  நனாற்பத்ணதத்த:

வயதினவரனா  மனாணைவப்  பருவத்ணத  விட்டு

நநடுந்தனாரம்  விலைகி  விட்டவர ;  நனாள்கணள

எண்ணிக்  நகனாண்டிருப்பவர,  நம்  சூழ்

நிணலையில ; மன நிணலையில.

‘மூன்றிநலைனாருவர  கற்றுக்

நகனாண்டிருக்கிறனாரகள்’ என்றதம்,

“உங்கள்  நனாட்டின்  மக்களில,  மூன்றில

ஒருவர,  பள்ளி  வயதினரனான  பனாலைரகளும்,

சிறுவரகளும்,  இணளஞரகளும்,  வனாலிபரகளும்

என்று  நபனாருளனா ?”  என்னும்  ஐயத்ணதக்

கிளப்பிவனனாம்.

“  ‘பள்ளி  வயத’  என்று  ஒன்று  இலணலை.

படிப்பிற்குத்  கனாலை  வரம்பு  கிணடயனாத.  வனாய்ப்பு

வரம்பு உண்டு பலை நனாடு களில ;  அதவும் இங்கு



இலணலை  ஊக்க  வரம்பு  உண்டு,  பலை

செமுதனாயங்களில;  அணதயும்  இங்குக்  கனாணை

முடியனாத.  இங்குக்  கலவித்  தனாகம்  தணியனாத்

தனாகம்.  பனாடம்  ஏற,  பரீட்ணசெயில  வதறத்  வதற,

செனான்றிதழ்  நபறப்  நபற  புதப்  புதக்

கலவியிணனக்  கற்பணதவய  கனாண்பீரகள்.

கற்வபனார  ஏழு  வகனாடி  எழுபத  இலைட்செத்தில

சிறுவர  சிறுமியர  உண்டு :  இணளஞர  உண்டு :

கனாணளயரும்  கன்னியரும்  உண்டு;  தந்ணதயரும்

தனாயனாரும் உண்டு...”

விளக்கம் முடிவதற்குள், குறுக்கு வினனாக்கள்

எழுந்தன. என்ன வினனாக்கள் ?

“உங்கள்  நனாட்டில,  எலலைனா  வயதினரும்

கலவி  கற்பதில  ஈடுபட்டிருக்கிறனாரகள்.

இணளஞரகள்,  வனாலிபரகள்  மட்டு  மன்றி

முதிவயனாரும்  கலவி  நபறுகிறனாரகள்  என்பணத



விளக்குகிறீரகள்,  நலலைத.  இத்நதனாடர  கலவி

ஈடுபனாடு,  நதனாழிலைனாளரகளிணடவய  உண்டனா ?

நகரப்புறத்  நதனாழிலைனாளரகளிணட  மட்டுமனா ?

நனாட்டுப்புறத்  நதனாழிலைனாளரகளிணடயிலமனா?

ஆணலைத் நதனாழிலைனாளரகணளப் வபனால பண்ணணைத்

நதனாழிலைனாளர  களும்  நதனாடரகலவி

நபறுகிறனாரகளனா ?  கலவியில  நதனாடர  வளரச்சி

ஆண்கவளனாடு  நின்று  விடுகிறதனா ?

நபண்களுக்கும்  உண்டனா ?  இவ்வினனாக்களுக்கு

விணட இவதனா :

“முன்பு நசெனாத்ணதப் வபனால  ,  கலவியும்,  ஒரு

சிலைருணடய தனி உணடணமயனாக இருந்தத.  ஜெனார

கனாலைத்தில கலவி நபனாத மக்களுக்கு எட்டனாததனாக

இருந்தத.  எழுதப்  படிக்க  கூடத்

நதரியனாதவரகவள  ஜெனாரின்  குடிகளிவலை  நூற்றுக்

எழுபத்த  நனான்கு  வபர.  வசெனாவியத்  மக்களின்

நிணலை  அடிவயனாடு  மனாறி  விட்டத.  ஐம்பத



வயதிற்குட்பட்ட  ஆண்  நபண்  அணனவரும்

எழுத்தறிவு  நபற்றனர ;  அவதனாடு  நின்று

விடவிலணலை,  எங்கள்  கலவி  வளரச்சி.

எழுத்தறிவு  நபற்றவரகள்  நனான்கனாவத  வகுப்பு

நிணலைணய  எட்டிப்  பிடித்தனர.  அடுத்த எட்டனாம்

வகுப்பு  நிணலைக்குக்  கற்றனர.  நின்றனரனா

அவதனாடு ?  நதனாடரந்த  படித்தனர.

பள்ளியிறுதிவணர படித்தத் வதறினர. நதனாடரந்த,

வமல  படிப்பும்  படித்த  நவற்றி  நபற்றவர,

எண்ணைற்றவர.

வசெனாவியத்  ஆட்சியிவலைவய,  முதல  முதல

எழுதப்  படிக்கக்  கற்றுக்நகனாண்டு  நதனாடர

கலவியனால  வளரந்தவரகள்  பனாட்டனாளிகளும்

உழவரகளுவம.  நகரப்புறப்  பனாட்டனாளிகள்

மட்டுமலலை ;  நனாட்டுப்புற,  சிற்றனாள்  நதனாழில

புரியும்  பனாட்டனாளிகளும்,  பண்ணணைகளில

பனாடுபடும்  உழவரகளும்  இவ்வழியில



வளரந்தள்ளனர.  ஆண்கணளப்  வபனாலைப்

நபண்களும்  வசெனாவியத்  கலவி  நவள்ளத்தின்

பலைணன  நிணறயப்  நபற்றுள்ளனர ;

நபறுகின்றனர ;  இனியும்  நபறுவர.  ஏழு

வகனாடிவய  எழுபத  இலைட்செம்  வபர  இப்வபனாத

இங்குக்  கலவி  கற்று  வருவதனாகக்  கூறிவனன்.

அவரகளில  நனான்கு  வகனாடிவய  பத்த  இலைட்செம்

மக்கள்  நதனாழில  புரியும்  நதனாழிலைனாளி  மக்களும்

பணிபுரியும்  பண்ணணையனாட்களும்  ஆவர.

மற்றவரகள்  சிறுவர.  சிறுமியர,  இணளஞர,

கனாணளயர  உட்பட,  மூன்று  வகனாடிவய  அறுபத

இலைட்செம்  வபரகவள;  இப்வபனாத  நதரிகிறதனா,

இந்நனாடு  உணழப்பனாளிகளுக்கு  உணைவும்

உணடயும்  உணறயுளும்  வதடிக்  நகனாடுப்பவதனாடு

நிலலைனாமல,  கலவி,  வமலம்  வமலம்  கலவி,,

கனாலைநமலலைனாம்  கலவி,  வனாழ்நனாள்  முழுவதம்

கலவி நகனாடுக்கிறத என்ற உண்ணம ?



“வனாழ்க்ணகத்  தர  உயரவிற்குப்

பனாடுபடுவணதப்  வபனால,  நபனாத  மக்களின்

கலவியறிவு நிணலைணய உயரத்தவதற்கும் இனிக்

கவனஞ் நசெலத்தி வருகிவறனாம் நனாங்கள். வபனாதிய

கலவியறிவவ-கனாலைத்திற்வகற்ப  வளரும்,  மனாறும்,

கலவி  அறிவவ-பிற  முன்வனற்றங்களுக்கும்

வளரச்சிகளுக்கும் ஆணி வவர.  அவ்வனாணி வவர

இரண்நடனாருவரிடம்  உறுதியனாக  இருந்தனால

வபனாதனாத.  பரவலைனாக  எலலைனாரிடமும்

பரவியதனாக இருக்க  வவண்டும்.  இத  எங்கள்

அடிப்பணடக்  நகனாள்ணக  அணசெக்  முடியனாத

நகனாள்ணக.  வசெனாவியத்  ஆட்சி  அணமந்த  அன்று

முதல  இன்றுவணர  இணடயறனாத

இக்நகனாள்ணகணய  நணடமுணறக்குக்  நகனாண்டு

வந்திருக்கிவறனாம்.  கலவிணய ஒடுக்கும் எண்னம்

எதிரகனாலைத்திலம்  எழனாத”  என்று  விளக்கினனார,

வசெனாவியத் கலவியனாளரகளில ஒருவர.



15. ஒளி பரப்ப வனாரீர

கலவிக்கு  ஆதரவனான  சூழ்நிணலைணயப்

நபனாத  மக்களிடம்  எப்படி  உருவனாக்கினனாரகள் ?

வசெனாவியத்  ஆட்சி,  மலைரத்த  வபனாத,  வசெனாவியத்

மக்களில  நனான்கில  மூவர,  எழுதப்  படிக்கத்

நதரியனாத,  தற்குறியனாக  அலலைவனா இருந்தனாரகள் ?

அத்தணகய  செமுதனாயத்தில  கலவிப்  பசிணய

எப்படி  ஏற்படுத்தினனாரகள்?  எப்படி  அப்பசிணய

ஆற்றினனாரகள் ?  வமலம்  வமலம்  பசி

எடுக்கும்படி  என்ன  நசெய்தனாரகள் ?  இந்த

வினனாக்கணளக் வகட்வடனாம். பதில கிணடத்தத.

‘எழுதப்  படிக்கத்  நதரியனாதவன்,  அரசியல

அப்பனாவி.  அவன்,  அரசியலில  பங்குநகனாள்ள

ஆற்றல  அற்றவன்.  அந்நிணலைணய  மனாற்றி,



கலவியறிவு நபற்றவனனாகச் நசெய்தனால, குடிமகன்,

தன்  நிணனவவனாடு,  அரசியலில  உரிய

பங்குநகனாள்ள  முடியும்.  வவறு  பலை  நபரும்

நபனாறுப்புகள்  இருந்தனாலம்,

‘எழுத்தறியனாணமணயப்  வபனாக்குவதில,

தற்குறித்தனத்ணதப் வபனாக்குவதில முதற் கவனம்,

நபருங்  கவனம்,  விணரவனான  முயற்சி  வதணவ’,

என்று நலைனின் உணரத்தனாரனாம்.  அணத ஆட்சியும்

கட்சியும் ஏற்றுக்நகனாண்டன. நகனாள்ணக அளவில

ஏற்றுக்  நகனாண்டவதனாடு  நிற்கவிலணலை ;

நகனாள்ணகணய  நிணற  வவற்றக்  குதித்தனர.  நனாடு

முழுவதற்கும்  எழுத்தறிவிப்பு  இயக்தித்திற்குத்

திட்டமிட்டனர.  பலை  தரத்தினர  ஆதரணவத்

திரட்டினர.

வமற்நகனாள்ள  வவண்டிய  பணி  சிறியதனா ?

இலணலை;  நபரியத.  நனான்கில  மூவர  தற்குறி

என்றனால,  வநனாயின்  விரிவு  விளங்கனாத.



அன்றிருந்த  பதினனாறு  வகனாடி  மக்களில

பன்னிரண்டு  வகனாடி  மக்கள்  தற்குறிகள்.

பன்னிரண்டு  வகனாடி  முதிவயனாருக்கு  எழுதப்

படிக்கக்  கற்றுக்  நகனாடுப்பத,  சிலை

ஆண்டுகளுக்குள்  கற்றுக்நகனாடுப்பத  என்றனாவலை

பலைருக்குச்  சிரிப்பு  வரும்.  கனவு  என்று

ஒதக்கிவிடத் வதனான்றும்.

நபருந்நதனாடரமணலை  வபனால,  ஒங்கி

உயரந்தள்ள  தற்குறித்  தன்ணமணயக்  கண்டு

மணலைக்கவிலணலை,  தயங்கவிலணலை,

பின்னணடயவிலணலை  வசெனாவியத்  மக்கள்.  அதன்

வமல  வபனார  நதனாடுத்தனர.  நபரும்  வபனார

நதனாடுத்தனர.  இங்கும்  அங்கும்  சிற்சிலை

நகரங்களில  மட்டுமலலை,  பட்டி  நதனாட்டிகளில

எலலைனாம் தற்குறித் தன்ணமணய அழிக்கும் வபனார

நடந்ததனாம்.  நனாட்டின்  எலலைனாப்  பக்கங்களிலம்

மிகத் தீவிரமனாக நடந்ததனாம்.



இத்தணனக் வகனாடிப் வபணரப் படிக்க ணவக்க

எத்தணன  இலைட்செம்  ஆசிரியரகள்,-முதிவயனார

கலவி ஆசிரியரகள் -  வதணவப்படுவர.  அத்தணன

இலைட்செம்  ஆசிரியரகள்  இருந்தனரனா ?

இலணலையனாம். பின்னர என்ன நசெய்தனர?

எழுத்தறிவு  இயக்கத்ணத,  ஆட்சியின்

திட்டமனாக  ஏற்றுக்  நகனாண்டதம்,

பலலைனாயிரக்கணைக்கனான  ஆசிரியரகள்,  இந்தப்

நபனாதப்  பணிக்கனாகத்  தங்கள்  வநரத்ணதயும்

உணழப்ணபயும் உதவ முன் வந்தனர. நதனாடக்கப்

பள்ளி  ஆசிரியரகள்  மட்டுமலலை,

உயரநிணலைப்பள்ளி  ஆசிரியரகளும்  கலலூரி

ஆசிரியரகளும், இந்த ஞனான வவள்வியில ஈடுபட

முன் வந்தனர.

ஆயினும்,  வமலம் பலைர வதணவப்பட்டனர.

வவண்டுவகனாள்  எழுந்தத.  நனாட்டனாட்சியின்



உயரமட்டத்திலிருந்த வவண்டுவகனாள் எழுந்தத.

பலைன்  விணளந்தத.  ஆசிரியர  அலலைனாத  பலைரும்

இவ்  வவள்வியில  ஈடுபட  முணனந்தனர.

படித்தவரகளிவலை  பலை  இலைட்செம்  வபர,

அறியனாணமணய அழிக்கப்  வபனார  நதனாடுக்க

வந்தனர.  அலவலைகங்களில  பணி  புரிவவனார

வந்தனர.  நதனாழிற்  கூடங்கிகளிவலை

பணிபுரிவவனார வந்தனர.

அம்மட்வடனா ?  மனாணைவ,  மனாணைவிகள்

வந்தனர.  உயர  நிணலைப்பள்ளிகள்,  கலலூரிகள்

ஆகியவற்றிலள்ள  மனாணைவ  மனாணைவிகள்  பலை

நூறனாயிரவர  எழுத்திதறிவிப்பு  இயக்கத்தில

ஈடுபட்டனர.

இவரகளில எந்தப் பிரிவினரும், ஏற்கனவவ,

வமற்  நகனாண்டுள்ள  தங்கள்  நபனாறுப்புகணளக்

கழித்த விட்டு, புதப் நபனாறுப்பிற்கு வரவிலணலை.



ஆசிரியரகள் தங்கள் கலவிக் கூடப் பணிவயனாடு,

இப்  நபனாதத்  நதனாண்ணடக்  கூடுதலைனாக

வமற்நகனாண்டனாரகள்.  அலவலைகத்தனாரும்

அப்படிவய.  மனாணைவ  மனாணைவிகளும்  தங்கள்

படிப்ணபயும்  கவனித்தக்  நகனாண்டு,  இத்  வதசெத்

நதனாண்ணட வமற்நகனாண்டனாரகள்.

எழுத்தறிவு  இயக்கத்தில  ஈடுபட்வடனாரில

பலைர,  வமற்  நகனாண்டு  ஊதியம்  நபறனாமல,

தியனாகிகளனாகப்  பணிபுரிந்தனர.  குடும்பச்

சூழ்நிணலை  கனாரணைமனாக,  அதிகப்  படியனான

ஊதியம்  வதணவப்பட்ட  ஓரளவினர  மட்டுவம,

முதிவயனார கலவிக்கனாக ஊதியம் நபற்றனர.

செனாதனாரணை  கலவிக்கூட  ஆசிரியர  கூட

முதிவயனார கலவிக்குப் பயிற்சி நபற்றவர அலலை

அலவலைகத்  வதனாழர  களுக்கும்  மனாணைவ

மனாணைவிகளுக்கும்  கண்ணணைக்  கட்டி  கனாட்டில



விட்டத வபனான்ற நிணலை. ஆரவம் பிடித்தத் தள்ள,

எழுத்தறிவிப்பு  இயக்கத்தில  குதித்தவிட்ட  பலை

இலைட்செம்  வபருக்கும்  முதிவயனார  கலவி

கற்பிப்பதற்கனான பயிற்சி வதணவப்பட்டத.

பயிற்சிக்  கூடங்கணளத்  நதனாடங்கி,  வவணலை

நசெய்த  நகனாண்டிருப்பவரகணள  அங்கு  இழுத்த

வந்த,  பயிற்சி  நகனாடுத்த  அனுப்புவத  ஆகனாத

கனாசியம்.  அதிவலை  நபருங்  கனாலை  தனாமதம்

ஏற்படும்.  குடும்பத்ணத  விட்டு  நநடுந்தனாரம்

நசென்று பயிற்சி  நபறவவண்டிய  நதனாலணலை

ஏற்படும்.  வவகம்  தணடப்படும்.  ஒட்ணடச்

செட்டிணய  ணவத்தக்நகனாண்டு  நகனாழுக்கட்ணட

சுட்டனாக வவண்டிய நிணலை.

இதற்கு  ஒரு  வழி  கண்டுபிடித்தனாரகள்.  அத

என்ன ?  முதிவயனார  கலவிக்கு  ஆசிரியரகளனாகப்



வபனாகிறவரகளுக்கு  அஞ்செல  மூலைம்  பயிற்சி

நகனாடுப்பத.

அத்தணறயில  அனுபவமுணடய  சிலைணரக்

நகனாண்டு, பயிற்சிக் குறிப்புகணள, உபனாயங்கணள

எழுதி  அச்சிட்டு  அஞ்செல  மூலைம்

அனுப்பினனாரகள்.  ஆசிரியரகளின் ஐயப் பனாடுகள்

உரியவரகளுக்கு,  அஞ்செல  மூலைம்  நசென்றன.

நிபுணைரகள் அவற்ணறக் கவனித்த விளக்கமனாகப்

பதில  எழுதி  அனுப்பினர.  இப்படி  அஞ்செல

மூலைம்  பயிற்சி  நகனாடுத்ததனால

ஏரனாளமனானவரகளுக்கு.  விணரவனாகப்  பயிற்சி

நகனாடுக்க  முடிந்தத.  எழுத்தறிவிப்பு

வவணலைணயயும்  நபரும்  அளவில  நதனாடங்க

முடிந்தத.  இப்புதத்  தணறயில  ஒரளவு

அனுபவப்பட்ட  பிறகு  அங்கும்  இங்கும்

கருத்தரங்குகளில  கூடி,  சிக்கலகணள  அவிழ்த்த,

முணறகணளச் நசெப்பனிட்டுக்நகனாண்டு விணரந்த



முன்வனறினர.  திடீநரன  வந்த  வபனாணரச்

செமனாளிக்க எத்தணன வவகமனாக உள்ளணத ணவத்த,

ஏற்பனாடு  நசெய்வனாரகவளனா  அப்படிச்  நசெய்தனர,

எந்நனாட்டிவலைனா  உள்ள  நிணலைணயயும்

பயிற்சிணயயும்  நமதவனான  வபனாக்ணகயும்

குறிக்வகனாளனாகக்  நகனாண்டு  நமலலை  நடக்கிற

கனாரியமனா முதிவயனார எழுத்தறிவிப்பு ?

படித்தவரகளில  கிணடத்தவரகள்

அணனவணரயும்  பயன்  படுத்தி,  ஏவதனா  ஒரளவு

சுருக்கமனான  பயிற்சி  நகனாடுத்த,  முதிவயனார

வகுப்புகணளத்  நதனாடங்கி  விட்டனாரகள்.

முதிவயனார,  அக்  கலவிக்கூடங்களுக்குச்  நசென்று

கற்கவவண்டுவம!  கலவிக்  கூடம்  வபனாக  என்ன

நசெய்தனாரகள் ?

நனாடு  முழுவதிலம்  பிரசெனாரம்  நசெய்தனாரகள்

தீவிரமனாகப் பிரசெனாரம் நசெய்தனாரகள் ; அடுத்தடுத்த,



நனாடு  முழுவதிலம்,  ஊரவதனாறும்  பிரசெனாரம்

நசெய்தனாரகள். நசெய்தவர யனார ?

‘ஆட்சியனாளர  ஆணணைணய  அதிகனாரிகளும்

ஆசிரியரகளும்  நிணறவவற்றட்டும்’,  என்று

ணககட்டிக்  நகனாண்டிருக்க  விலணலை,

நபனாதமக்கள்.  பிரசெனாரப்  நபனாறுப்ணப,

கற்வபனாணரத்  திரட்டும்  நபனாறுப்ணப

நபனாதவுணடணமக்  கட்சி  ஏற்றுத்  நகனாண்டத.

கட்சியினவரனா  சிலைர,  மற்றவரகவளனா  பலைர.  அப்

பலைரும் பங்கு நகனாண்டனர.  நதனாழிற் செங்கங்கள்,

ஆசிரியச்  செங்கங்கள்,  மனாணைவர  கழகங்கள்.

எழுத்தனாளரகள்,  நசெனாற்  நபனாழிவனாளரகள்  இப்

புனிதப்  பணியில  நபரிதம்  ஈடுபட்டனாரகள்.

படிப்பனாரவத்ணத  முதிவயனாரிடம்  எழுப்பினர.

அவரகணள  இட்டுக்நகனாண்டு  வபனாய்க்  கலவிக்

கூடங்களில  வசெரத்தனர.  ஒவ்நவனாருவரும்



அவரவர  வனாய்ப்புக்கு,  ஆற்றலக்கு  ஏற்றபடி

இதற்குத் தணணை புரிந்தனர என்று வகட்டவபனாத,

“ஆண்ணமயனாளரகள்

உணழப்பிணன நலகீர !

மதரத் வதநமனாழி

மனாதரகள் எலலைனாம்

வனாணி பூணசெக்கு

உரியன வபசிர!”

என்ற  மகனாகவி  பனாரதியின்  வவண்டுவகனாள்

நிணனவில வந்தத.

இங்கும்  ஊதியமிலலைனாமல

நதனாண்டனாற்றக்கூடிய  படித்த  வரகளுக்குப்

பஞ்செமிலணலைவய!  ஒய்வு  வநரத்தில  செமூகப்

பணியனாற்றக்கூடிய மனாணைவ மனாணைவிகளுக்கனாவத

குணறவனா ?  எத்தணன  வகனாடி  ஆண்ணமயனாளர,



நம்மிவலை!  அவரகள்  ஏற்கக்  கூடிய

ஆக்கப்பணியலலைவனா முதிவயனார கலவி !

திரண்டு  வனாரீர  நதனாண்டனாற்ற  வனாரீர !

எழுத்தறிவிக்க அறிநவனாளி பரப்ப வனாரீர !



16. கணலையின் விளக்கம்

கிணடத்தவரகள்  அத்தணன  வபணரயும்

நகனாண்டு,  எழுத்தறிவிப்பு  இயக்கத்ணதச்

செட்நடன்று நனாடு முழுவதம் நதனாடங்கினனாரகள்.

அப்வபனாத  அவரகள்  அரசியல  நபனாருளனாதனார

நிணலை  எப்படி  என்று  வகட்வடனாம்.

எழுத்தறிவிப்பு இயக்கத்ணதத் நதனாடங்கியவபனாத

அரசியல  அமளி  அடங்க  விலணலை  உள்நனாட்டுக்

குழப்பம் ஒரு பக்கம் நவளி நனாடு களின் எதிரப்பு

ஒரு  பக்கம்.  நபனாருளனாதனார  நிணலையும்  வமனாசெம்.

இத்தணன  இணடயூறுகளுக்கு  இணடயிவலைதனான்

அறிவுப் வபரியக்கம் வளரந்தத.

அணலை  ஒய்ந்த,  தணலை  முழுகுவநதன்றனால

அத  எப்வபனாத  முடியுவமனா ?



இணடயூறுகநளலலைனாம்  நீங்கி,  நபனாருள்  குவிந்த

பிறவக, நபனாத மக்களுக்குக் கலவி என்றனால அத

என்ணறக்கு நடக்கும்?

வசெனாவியத்  ஆட்சித்  தணலைவர,  வதனாழர

கனாலினின்  அவர  கணளவய  தணலைவரனாகக்

நகனாண்ட,  எழுத்தறியனாணம  ஒழிப்புக்  கழகத்ணத

அணமத்தனர.  அக்கழகத்தில  ஐம்பத  இலைட்செம்

உறுப்பினரகள்  வசெரந்தனர.  ஆகவவ

ஐம்பதினனாயிரம்  கிணள  கள்  வதனான்றின.

‘அறியனாணம  அழிக’  என்ற  முழக்கத்ணத  நனாடு

முழுவதம், ஊரவதனாறும், வீடுவதனாறும் கணலையின்

விளக்கம் கண்டனர. எப்படி ?

உள்ளுரக்  கலவிக்கூடம்,  ‘கிளப்’,

நபனாதவிடம்,  எத  கிணடத்தவதனா,  அங்வக,

முதிவயனார  கலவிக்கூடங்கணளத்  நதனாடங்கினர

முதிவயனாணரக் நகனாண்டுவந்த வசெரத்தனர.



இம்  முயற்சியில  நபரும்  முட்டுக்கட்ணட

இருந்தத. நதனாடக்கத்தில ஆண்கணளவய கலவிக்

கூடங்களுக்கு இழுக்க முடிந்தத.  வழிவழி வந்த

பழக்கக்  நகனாடுணமயனால  ‘வகனாஷனா’  முணறயனால,

குடும்பப்  நபனாறுப்புச்  சுணமயனால,  நபண்கள்

முதிவயனார  கலவிக்கூடங்களுக்கு  அவ்வளவனாகச்

நசெலலை விலணலை.

இதற்கு என்ன பரிகனாரம் ?  நபண்களின் வீடு

வதடி,  கலவித்  நதனாண்டரகள்  நசென்றனர.

அவரவர  வீட்டிவலைவய.  பனாடங்கற்றுக்

நகனாடுத்தனர.  இரண்நடனாருவவர  படிக்க  வந்த

வபனாதிலம்,  அவரகணளயும்  ஒதக்கிவிடனாத

பனாடங்கற்றுக்  நகனாடுத்தனர.  எழுதப்படிக்க

மட்டுமனா கற்றுக் நகனாடுத்தனர? இலணலை.

தனாய்மனாரகளின்  சிந்ணதநயலலைனாம்

குழந்ணதகணளப்  பற்றி  யலலைவனா ?  குழந்ணத



வளரப்ணபப்  பற்றியும்  குடும்ப  நலைணனப்

பற்றியும்  நசெனாலலிக்  நகனாடுத்தனர  அன்றனாட

வவணலைக்குப்  பயனுள்ள,  ணதயல,  பின்னல

வவணலைகளும் கற்றுக் நகனாடுத்தனர.

முதிவயனார  கலவி,  குடும்பத்திற்குத்

வதணவயனான  அறிணவ  யும்  திறணமணயயும்

வசெரத்தக் கற்றுக் நகனாடுப்பணத உணைரந்த நபண்

இனம்,  நமலலை  நமலலை  அக்கலவியின்  பனால

இழுக்கப்பட்டத.  கனாலைப்வபனாக்கில

ஆண்கவளனாடு நபண்களும் செரிநிகர செமனானமனாகக்

கலவி  நபற்றனர.  இன்று  ஆணும்  நபண்ணும்

ஒரு நிணற.

நனாடு  முழுவதம்  விழித்நதழுந்த,  நபருந்

தணலைவரகவள, நபரும் பனாடுபட்டுப் பலலைனாண்டு

நதனாடரந்த  அறியனாணமணய  அழிக்கப்

பணிபுரிந்ததனால,  இன்று  அந்நனாட்டு  மக்கள்



‘எங்கள் நனாட்டில  எலலைனாரும்  எழுத்தறிவு

நபற்றவரகள்’  என்று  நபருமிதம்

நகனாள்கின்றனர.  உணழப்பின்  வனாரனா  உறுதிகள்

உளவவனா  என்பதற்குச்  சிறந்த  எடுத்தக்

கனாட்டலலைவனா?  இத  மனமுண்டனானனால

இடமுண்டு என்பணதயும் கனாட்டுகிறத இத.

“எய்தற் கரியத இணயந்தக்கனால அங்நிணலைவய

 நசெய்தற் கரிய நசெயல”

என்ற  குறள்  இலைக்கணைத்திற்கு  இக்கனாலை

இலைக்கியமனாக விளங்குவத,  வசெனாவியத் நனாட்டின்

எழுத்தறிவிப்பு இயக்கமனாகும்.

‘பசி  வநனாக்கனாத,  கண்  தஞ்செனாத,  நசெவ்வி

அருணமயும்  பனாரனாத,  கருமவம  கண்ணைனாயிருந்த’

முதிவயனாரக்  நகலலைனாம்  எழுத்தறிவு

ஊட்டினனாரகவள.  அத  எவ்வளவு  தூரம்

பச்நசென்றிருக்கிறத ?  அறிவுப்பயிர



பச்நசென்றிருப்பதற்கு  அணடயனாளங்கள்  எணவ ?

இருத அணடயனாளங்கணள நனாம் அறிந்வதனாம்.

முதல  அணடயனாளம்  அம்முதிவயனாரகளின்

நதனாடர  கலவி.  கனவுகூட  கனாணைனாத  எழுத்தறிவு

எப்படிவயனா  கிட்டிவிட்டத.  இத  வபனாதவம’,

என்று  அங்குள்ள  முதிவயனார  இலணலை.

ஆணைனாயினும்  செரி,  நபண்ணையினும்  செரி,  மூன்று

நனான்கு  திங்களில  நபற்ற  எழுத்தறிவின்  தணணை

நகனாண்டு  வமலம்  படித்தனர.  ஏநழட்டு

மனாதங்களில  நன்றனாகப்  படிக்கக்  கற்று

நகனாண்டனர.  பின்னரும்  நதனாடரந்த  படித்த

எட்டனாவத,  பத்தனாவத  வதறிய  முதிவயனாரகணள

ஏரனாளமனாகக் கனாணைலைனாம்.

“பனாட்டனாளிக்கு எழுதப் படிக்கத் நதரிந்தனால

வபனாதனாதனா?  என்று  கருதவதிலணலை.  நவறும்

பனாட்டனாளியனாகத் நதனாடங்கிய முதிவயனார,  நுட்பத்



நதனாழிலைனாளியனாக,  நிபுணைரனாகத்  தகுதி  வதடிக்

நகனாண்டு உயரவத அந் நனாட்டில செனாதனாரணைமனாகக்

கனாணைக் கூடியத.

உயர நதனாடக்கக் கலவி ; உயரநிணலைக் கலவி,

கலலரரிக்  கலவி  ஆகிய  நபனாதக்  கலவி  தவிர,

ஏறத்தனாழ  முந்நூற்று  இருபத,  ‘தனிக்  கலவி’

வணககள் வசெனாவியத் நனாட்டில இருக்கின்றன.

இக்கலலி  வணககணளப்  நபறுவவனார

அணனவரும்  படிப்ணபத்  தவிர  வவறு  வவணலை

நசெய்யனாத  முழு  வநர  மனாணைவ  மனாணைவியரனா ?

இலணலை.

முழு  வநர  மனாணைவணர  விட,  அலவலிவலைனா

நதனாழிலிவலைனா  இருந்தநகனாண்வட,  பகுதி  வநரக்

கலவிக்கூடத்திவலைனா,  அஞ்செல

கலவிக்கூடத்திவலைனா  வசெரத்த  படிப்வபனாவர

அதிகம் வபர.



பகுதி வநரக் கலவி முணறயும் அஞ்செல கலவி

முணறயும்  மிகப்  பரவலைனாக  இருப்பதனனால

மட்டுவம,  இத்தணன  ஏரனாள  மனானவரகளுக்கு,

மூன்றில  ஒருவருக்கு  ‘ஏழு  வகனாடிவய  எழுபத

இலைட்செம்  மக்களுக்கு,  கலவி  வசெதி  நசெய்த

நகனாடுக்கும்  சுணமணயத்  தனாங்க  முடிகிறத.

முதிவயனார  கலவி  பளிச்நசென்று  வளரவதற்கு

இரண்டனாம் அணடயனாளம் ‘தனிக்கலவி’ ஈடுபனாடு

ஆகும்.

பகுதி  வநரக்  கலவியும்,  அஞ்செல  முணறக்

கலவியும்  குறிப்பிட்ட  வநனாக்கத்ணதக்

நகனாண்டணவ-பயிற்சி  அளிப்பணதவயனா,

செனான்றிதழ்  வழங்குவணதவயனா,  வநனாக்கமனாகக்

நகனாண்டணவ.  பகுதி  வநரக்  கலவியும்,  அஞ்செல

முணறக்  கலவியும்-அணமப்பு  முணறக்  கலவி

குறிப்பிட்ட  பயிற்சிணயவயனா,  செனான்று

இதணழவயனா நிணனவில நகனாண் டத.  அணமப்பு



முணறகளுக்கு  அப்பனால,  தன்னிச்ணசெயனாக

நடக்கும் கலவி ஒன்றுண்டு. அத எத ?

அத  நூல  படிப்பு.  தனாவம  விரும்பி  நூணலை

விணலை  வபனாட்டு  வனாங்கிப்  படிப்பதம்,

நூலைகத்திலிருந்த  நூணலைக்  கடன்  வனாங்கிப்

படிப்பதம்  அணமப்பில  அடங்கனாக்  கலவி.

இத்தணகய கலவியும் நபருமளவில நடக்கிறத.

வசெனாவியத் நனாட்டில நூலகள் நவளியீடு மிக

அதிகம்.  நூலகள்  நவளியனானதம்  விணரவிவலை

விற்று  விடுகின்றனர.  மக்கள்  ஆரவத்வதனாடு

நூலகணள  வனாங்குகின்றனர.  ஆட்சி  யனாளரும்

ஆரவத்வதனாடு  ஊக்குவிக்கின்றனர.  எப்படி ?

நூலகளின்  விணலை  மலிவனாக  இருக்கும்படி

பனாரத்தக் நகனாள்வதனால.

வசெனாவியத்  மக்களின்  படிப்பனாரவம்

எத்தணகயத ?



நவளியனாகும்  நூலகளில  நூற்றுக்கு

இருபணதவய  செனாதனாரணை  மனாகப்

புரட்டிக்நகனாண்வட  படித்தவிடலைனாம்,  மற்ற

எண்பதம் கவனித்தக்  கற்க  வவண்டிய  'சீரியஸ்'

நபனாருள் உணடயணவ என்பணத விளக்கினனாரகள்.

வசெனாவியத்  மக்கள்,  மிகப்  நபரும்  அளவில

நபனாருள்  உணடய  நூலகணளவய  வனாங்கிவயனா,

எடுத்வதனா  படிக்கிறனாரகள்;  மக்கள்  கலவி  வீண்

வபனாகவிலணலைநயன்பதற்கு,  இத  மற்வறனார

அணடயனாளம்.



17. ஈர உள்ளம்

ஆயிரத்தத் நதனாள்ளனாயிரத்த ஐம்பத்வதனாரனாம்

ஆண்டு,  ஒரு  நனாள்  கனாணலை,  நனானும்  என்

மணனவியும்  நதனாடக்க  நிணலைப்

பள்ளிநயனான்ணறப்  பனாரத்வதனாம் ;  நம்  நனாட்டில

அலலை.  பிரிட்டனில.  அப்  பள்ளியில படித்வதனார

செனாதனாரணை  குடும்பத்  தினர.  தணலைணம  ஆசிரிணய

எங்கணளப்  பலை  பகுதிகளுக்கும்

அணழத்தக்நகனாண்டு  வபனானனார.  மூன்றனாம்

வகுப்பில,  கூட்டம்  முடியும்  வணர  அங்வகவய

இருந்வதனாம்.  நடவடிக்ணககணளக்  கவனித்வதனாம்

என்ன  கூட்டம்  நதரியுமனா ?  இணளஞர

நசெஞ்சிலணவச்  செங்கக்  கூட்டம்  அத,  கூட்ட

நடவடிக்ணககளில  புதணம  ஒன்றுமிலணலை.  நம்

நனாட்டில,  நலலை பள்ளிகளில நடக்கும் இணளஞர



நசெஞ்சிலணவச்  செங்கக்  கூட்டம்  வபனாலைவவ

இருந்தத :  வழக்கமனான  நிகழ்ச்சிகளுக்குப்  பின்

மனாணைவிகள்  செனாரபில  வவண்டுவகனாள்  வந்தத.

யனாருக்கு  வவண்டுவகனாள் ?  என்ன

வவண்டுவகனாள் ?

எங்களுக்கு  வவண்டுவகனாள்.  இந்தியனாணவப்

பற்றிப்  வபசெ  வவண்டுநமன்று  வவண்டுவகனாள்.

அணத  நனாங்கள்  எதிர  பனாரக்கவிலணலை.

‘நனாடுகளுக்கிணடவய  நலநலைண்ணைத்ணத’

வளரப்பதம்,  இணளஞச்  நசெஞ்சிலணவச்

செங்கத்தின்  குறிக்  வகனாள்களில  ஒன்று.  எனவவ,

வவண்டுவகனாள் நபனாருத்தமனானவத.

அந்த  வவண்டுவகனாணள  என்  மணனவிணயக்

ணககனாட்டி  விட்வடன்.  “இந்தியனாணவப்பற்றி

நீங்கள் வினனாக்கணளக் வகளுங்கள்.  என் மவனவி



பதில நசெனாலலவனார”  என்று நபனாறுப்ணப  வவறு

பக்கம் திருப்பி விட்வடன்.

மனாணைவிகள் பலைர,  ஒருவர பின் ஒருவரனாகப்

பலை  வினனாக்கணள  எழுப்பினர.  அத்தணனக்கும்

பதில  கிணடத்தத.  வினனாக்களில  ஒன்றுகூட  நம்

நனாட்டுப்  நபரியவரகணளப்  பற்றி  இலணலை

வகட்டத அணனத்தம் குழந்ணதகணளப் பற்றியும்

பள்ளிக்கூடம்  பற்றியும்  சிறுவர  சிறுமியர

வனாழ்க்ணகணயச் சுற்றியுவம இருந்தன. இவதனா சிலை

எடுத்தக்கட்டு :

குழந்ணதகளுக்குப்  பிறந்தநனாள்

நகனாண்டனாடுவீரகளனா ?  அப்வபனாத  என்நனன்ன

நசெய்வீரகள் ?”

“நரசெரி பள்ளி நிணறய உண்டனா ?"



“எந்த  வயதில  நதனாடக்கப்  பள்ளியில

வசெரப்பீரகள் ? ”

“வனாரத்திற்கு  எத்தணன  நனாள்

பள்ளிக்கூடம் ?”

“நனாணளக்கு  எத்தணன  மணி  வநரம்

பள்ளிக்கூடம் ?”

இவ்வணகயில  சிறுவர  சிறுமியணரப்

பற்றிவய வகள்விகள் ஓடின.

“உங்கள்  மனாணைவ  மனாணைவிகள்  எதில

எழுதவனாரகள் ?”  இப்படிநயனாரு  வகள்விணயக்

வகட்டு ணவத்தனாள், ஒரு மனாணைவி.

“நதனாடகத்தில  சிலை  ஆண்டுகள்

பலைணகயிலம்  பின்னர  வநனாட்டிலம்

எழுதவனாரகள்” - இத பதில,



“ஏன்  முதலிவலைவய  வநனாட்டில  எழுதி

படிக்கக்  கூடனாத?”  இக்  வகள்விணய  வவறு

ஒருத்தி வீசினனாள்.

“பலைணகநயன்றனால,  ஒரு  முணற  எழுதி

முடித்ததம்,  அணத  அழித்தவிட்டு  வவநறனாரு

பனாடத்ணத  எழுதிப்  பழக லைனாம்.  ஒவர  பலைணக

இரண்நடனாரு  ஆண்டுக்கு  வரலைனாம்  வநனாட்டில

எழுதவநதன்றனால ஆண்டுக்குப் பலை வநனாட்டுகள்

வனாங்கவவண்டியிருக்கும்.  அதற்கு  நிணறய

நசெலைவலலைவனா?"  இப்படிப்  பதில  கூறினனார  என்

மணனவி.  உண்ணமயனான  பதில,  ஆனனாலம்  நம்

ஏழ்ணமணய இப்படி நவளிப்படுத்தலைனாமனா என்று

என்  நநஞ்செம்  வனாடிற்று.  சுதந்திரம்  நபற்ற

அண்ணம கனாலைமலலைவனா அத.

வமற்நகனாண்டு  சிலை  வினனாக்கள்

பதிலகவளனாடு  நிகழ்ச்சி  முடிந்தத.



மனாணைவிநயனாருத்தி  நன்றி  கூறி  முடித்தனாள்.

நனாங்கள் எழுத்த, நவளிவய நசெலலை, ஓரடி எடுத்த

ணவத்  வதனாம்.  அவ்வமயம்  ஒரு  மனாணைவி

தணலைநதறிக்க ஓடி வந்தனாள்.  எங்கணளத் தனாண்டி

முன்வனயிருந்த  தணலைணம  ஆசிரிணயயிடஞ்

நசென்று நின்றனாள்.

“விருத்தினரகளுக்கு  ஒவரநவனாரு

வவண்டுவகனாள்  விடட்டுமனா?”  என்று  அந்த

அம்மனாளின் அணுமதிணயக் வகனாரினனாள்.

“இவ்வளவு  வநரம்  வகட்டிருக்கக்கூடனாதனா”

என்றனார அந்த அம்மனாள்.

“பரவனாயிலணலை.  வகட்கட்டும்”  என்று

செமனாதனானப்படுத்தி  அனுமதி  நபற்வறன்.

மனாணைவிக்கு நசெனாலலை முடியனாத மகிழ்ச்சி.



“அம்மனா,  நனான்  ‘வபப்பர’  நகனாடுக்கிவறன்.

நகனாண்டு  வபனாகிறீரகளனா ?”  என்று  என்

மணனவிணயப்  பனாரத்த  வவண்டினனாள்.  என்

மணனவி  திணகத்தனார.  பளிச்நசென்று  நனான்

குறுக்கிட்வடன்.

“எங்கள்  தனாய்நமனாழியில  வபசுவதற்கு

மன்னியுங்கள்” என்று தணலைணம ஆசிரிணயயிடம்

கூறிவிட்டு,  என்  மணனவி யிடம்  தமிழில

வபசிவனன்.  சிரிப்ணப  வலிய  வரவணழத்தக்

நகனாண்டு வபசிவனன்.

“இத உன்னனால வந்த வம்பு, ‘வநனாட்’ வனாங்க

நிணறயப்  பணைம்  வவண்டுவம  என்றதனால

நமக்குப்  பிச்ணசெ  நகனாடுக்க  வந்திருக்கிறத,

இப்நபண்.  நீ  சும்மனா  இரு.  நனான்  செமனாளித்தக்

நகனாள்கிவறன்,”  இப்படிச்  நசெனாலலிவிட்டு  அந்த

மனாணைவிவயனாடு வபசிவனன்.



“பலைணகயில  எழுதவதனா ;  வநனாட்டில

எழுதவதனா ?  என்பத  பணைத்ணத  மட்டும்

நபனாருத்தத  அலலை,  பழக்கத்ணதயும்  வசெரந்தத.

எங்கள்  நனாட்டுப்  பழக்கம்,  சிலை  ஆண்டுகள்

பலைணகயில  எழுதிய  பிறவக,  கனாகிதத்தில

எழுதவத.  இப்  பழக்கத்ணத  மனாற்ற  எங்கள்

நனாட்டில,  ஒப்புக்நகனாள்ள  மனாட்டனாரகள்.

அதனனால  வபப்பர  வவண்டனா.  உன்

நலநலைண்ணைத்தித்த  நன்றி  என்று  செமனாளிக்க

முயன்வறன்.

அக்  குழந்ணத  என்  வபச்ணசெ  நம்பினதனாகத்

நதரியவிலணலை.

நனான்  நிணறய  ‘வபப்பர’

நகனாடுந்தனுப்புகிவறன்,  நகனாண்டு  வபனாய்க்

நகனாடுங்கள்”  என்று  நகஞ்சிற்று.  என்ன  நசெனால

வநதன்று  நதரியனாமல  இரண்நடனாரு  வினனாடி



திணகத்வதன்.  இதற்கிணடயில  மற்நறனாரு

மனாணைவி என் உதவிக்கு வந்தனாள்.

‘எலிசெநபத்,  நீ மனாணலை வீடு திரும்பும்வபனாத,

என்  வீட்டிற்குள்  வந்த  வபனா,  என்  தனாத்தனா

ணவத்திருந்த,  எழுதிய பலைணக எங்கள் விட்டில

பத்திரமனாக  இருக்கிறத.  அணத  உனக்குக்

கனாட்டுகிவறன்.  நம்  நனாட்டிலம்  முற்கனாலைத்தில

பலைணகயிலதனான்  எழுதவனாரகள்’  என்றனாள்

அம்மனாணைவி.  இன்னும்  இரண்நடனாரு

மனாணைவிகளும்  தங்கள்  வீட்டில  அத்தணகய

பலைணககள்  கனாட்சியில  இருப்பதனாகக்

கூறினனாரகள்.  அதற்கப்புறவம  விட்டனாள்,

நன்நகனாணட நகனாடுக்க முணனந்த மனாணைவி.

பலை  ஆண்டுகளுக்குப்  பின்,  வகனாணவ

நகரிற்குச்  நசென்வறன்.  தனியனாகவவ  நசென்வறன்.

கலவி இயக்குநரனாகச் நசென்வறன்.



நகரத்  நதனாடக்க  நிணலைப்  பள்ளி  மனாணைவ

மனாணைவிகளின்  அணிவகுப்பும்  விணளயனாட்டு

விழனாவும்  சிதம்பரம்  பூங்கனாவில  நடந்தன,

அவற்ணறக்  கனாணைச்  நசென்வறன்.  ஒவ்நவனாரு

பள்ளிக்  குழுவும்  ஒவ்நவனாரு  வணகயில

வரவவற்றத.  நகர  செணபப்  பள்ளி  ஒன்று

புதமுணறயில  வரவவற்றத.  மற்றவரகள்  வபனால

மனாணலையிட்டு  வரவவற்கவிலணலை.  முடிப்புக்

நகனாடுத்த  வரவவற்றத.  என்ன  முடிப்பு ?  பணை

முடிப்பு !  எனக்கனா ?  இலணலை.  என்  ணகயில

நகனாடுத்தத,  அவ்வளவவ.  எதற்கு அம் முடிப்பு ?

தஞ்ணசெ  புயல  நிவனாரணை  நிதிக்கு  அத.

அந்நிகழ்ச்சிக்கு  முன்,  புயல,  தஞ்ணசெ

மனாவட்டத்தில,  வகனார  விணளயனாட்டு

விணளயனாடியத.

அந்  நகரசெணபப்  பள்ளியில  படிக்கும்

அணனவரும் ஏணழகள் பனாட்டனாளிகளின் மக்கள்.



ஆயினும்,  தஞ்ணசெயில,  புயலைனால  வசெதப்பட்டு

வனாடுவவனாருக்கு  உதவி  நசெய்யத்  தடித்தனர.

அத்தணன வபரும்-ஒருவர தவறனாத  -  குறிப்பிட்ட

நதனாணகணயக்  நகனாண்டுவந்த  நகனாடுத்தனர.

அணதப்  பணை  முடிப்பனாக்கி,  என்  ணகயில

நகனாடுத்தப்  புயல  நிவனாரணை  நிதிக்கு  அனுப்பி

ணவத்தனர.  அவரகளில  ஒருவரும்  எதற்கனாகவும்

என்னிடம்  அதவணர  வரவிலணலை.  பின்னரும்

வரவிலணலை.

எலிசெநபத்,  எணதயும்  எதிரபனாரத்த,  என்

மணனவியிடம்  வபப்பர  நகனாடுத்தனுப்ப  முன்

வரவிலணலை.  இந்தியக்,  குழந்ணதகளின்

குணறணயக்  வகட்டதம்  குணறவபனாக்க  முன்

வந்தத  அவள்  உள்ளம்.  முன்பின்

அறியனாதவரகளுக்குச்  நசெய்யும்  உதவியன்வறனா

நமய்யனான அறம்,



வகனாணவ  நகரப்  பனாட்டனாளிகளின்

குழந்ணதகள்,  தஞ்ணசெ  மனாவட்டத்தில

வனாடுவவனாருக்கனாகத்  தியனாகஞ்  நசெய்ததம்

நபயருக்கலலை;  புகழுக்கலலை.  ஒன்று  வபனாட்டு

பின்னர  ஒன்பத எடுக்கும்  அகவிணலை

வனாணிகமலலை,  அவரகள்  நசெய்தத.  அரசியல

சூதனாட்டத்தின் பயிற்சியுமலலை அத.

பிறர  தன்பம்  கண்டு  தடித்தல  இயற்ணக.

அம்மனானிட  இயலபின்  மலைரகள்.  வமற்கண்ட

இரு  நசெயலகளும்.  இம்மலைரகணள  வனாடனாமல

வதங்கனாமல  கனாக்க  வவண்டனாவனா ?  மனானிட

இனத்திற்கு எங்வக அலலைல வந்தனாலம் மற்றவர

விணரந்த  நசென்று தயரதணடக்க  வவண்டனாவனா ?

இயற்ணகயுணைரச்சி  கநளலலைனாம்  -

நலலணைரச்சிகநளலலைனாம்-  வறண்வட

வபனாயினவனா ?  மனானுடம்,  நசெனாத்த  கனாக்கும்,

நவறும் இரும்புப் நபட்டியனாக மனாறி விட்டதனா ?



இலணலைநயன்றனால,  பஞ்ணசெகள்  பக்கம்

பனாரணவ  திரும்  பட்டும்.  ணக  நீளட்டும்,

நன்நகனாணட  நபருகட்டும்,  பட்டினி  ஒடட்டும்,

வனாழ்வு  தணழக்கட்டும்  என்று  உங்கள்  உள்ளம்

உணரக்கிறதனா ? நலலைத, பகுத்தண்டு வனாழ்வவனாம்

வனாரீர.
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